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Székhelyükön
Tisztelt Tagönkormányzatok!
Az ITET 2017. február hónap 14. napján volt ülésén a társulás elnöke azt a
tájékoztatást adta a társulási tanács tagjainak, hogy a GMF őszi konferenciáján
tisztségviselő választásra kerül sor, melyen a jelenlegi magyar alelnök elnöki
pozícióba

kerülhet.

Javasolta,

hogy

az

ülésen

minden

tagönkormányzat

képviselője vegyen részt. Ezen indokolás alapján a tanács támogatta a kiutaztatást.
Az időközben megkeresett érintett azonban maga sem tudott arról, hogy elnök
kívánna lenni, és erre irányuló jelöltsége sem volt ismert előtte.
A konferencia 2007. augusztus hónap 30 napján, elektronikus úton megküldött
programjában sem szerepel a tisztségviselők választása, az ülés társulásunk
vonatkozásában neutrális napirenddel zajlik majd.
E tényekre figyelemmel önkormányzatunk álláspontja az, hogy okafogyottá vált a
nagy létszámú, min. kilencfős delegáció kiutaztatása, ezért javasoljuk, hogy max.
két küldött képviselje társulásunkat.
Sok

százezer

forint

közpénzt

takaríthatunk

így

meg,

mely

összeget

a

tagönkormányzatok pl. kulturális rendezvényeik támogatására használhatnának
fel, mely pénzfelhasználás inkább szolgálja a társulás céljait, elismertségét, és a
területen élő polgárok érdekeit.
Megjegyezni

kívánjuk,

hogy

a

hatályos

támogatási

szerződés

szerint

a

konferenciákon való részvétel nem kötelező feladat, csak lehetőség számunkra.
Az ülésen tárgyalásra kerülő témák iránt szakmailag érdeklődők figyelmét felhívjuk
arra, hogy a konferenciákon elhangzó előadások teljes anyaga költségmentesen
fellelhető és tanulmányozható a szervezet honlapján.

Váckisújfalu község Önkormányzata mindig is támogatta társulásunk képviseletét
szakmai konferenciákon, de minden esetben költséghatékony és arányos módon ez az álláspontunk az októberi ülésével kapcsolatban is változatlan.
Javasoljuk, hogy a GMF őszi ülésen társulásunkat Váckisújfalu és Váchartyán
tagtelepülések küldöttjei képviseljék, figyelemmel arra, hogy e két település – a
társulásból volt jogtalan méltatlan kirekesztésük miatt – nem vehettek részt a
korábbi év szakmai programjaiban.
Kérjük a tisztelt társulási tanács tagjait, hogy jelen levelünkben írt álláspontunkat
tegyék magukévá és javaslatainkat fogadják el.
Kérjük a társulás elnökét, hogy jogkörében eljárva tegye meg a szükséges
lépéseket azért, hogy a közpénzek takarékos felhasználása érdekében max. két
küldött képviselje társulásunkat a GMF októberi konferenciáján.
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