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Tisztelt Címzett!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) alapján, Váckisújfalu Község
Önkormányzata törvényes képviselőjeként eljárva közérdekű adatigényléssel
fordulok Önhöz.
Kérem, hogy az Info tv. 29.§ (1) bekezdésében írtak szerint a legrövidebb időn
belül, de legfeljebb 15 napon belül küldje meg részünkre az alábbi adatokat:
1) Kereskényi János és Sződi Imre urak vonatkozásában minden olyan
dokumentumot (szerződés, megállapodás, számla, banki bizonylat,
készpénz kifizetési/átvételi bizonylat, stb.), amelyek tartalmából
megállapítható, hogy nevezettek és/vagy a nevezettek és/vagy hozzátartozóik
tulajdonosi részvételével működő, jogi személyiséggel rendelkező és/vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok milyen összegű pénzbeli
és/vagy nem pénzbeli juttatásban részesültek/részesülnek az Izotóp
Tájékoztató Társulás költségvetéséből a 2015. évben,
2) az Izotóp Tájékoztató Társulás 2015. évi költségvetése vonatkozásában a
költségvetés - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4)
bekezdése alapján bemutatandó - szöveges indokolását,
3) a 2014. június hónap 09-14. között (Dukovany) lebonyolításra került szakmai
út költségelszámolását tartalmazó összes dokumentumot,
4) az Izotóp Tájékoztató Társulás társulási tanácsa 2015. március hónap 03.
napján volt ülésén jutott véletlenszerűen tudomásunkra, hogy valamilyen
eljárás során kiválasztásra kerültek a Hétközlap c. hírlevelet készítő, a video
hírlevelet/felvételeket készítő, a társulás honlapját üzemeltető/gondozó,
stb. természetes személyek és/vagy egyéni vállalkozók és/vagy gazdasági
társaságok. Ezzel összefüggésben kérem a kiválasztás során valamennyi
érintett vonatkozásában keletkezett minden dokumentum megküldését.
A jelen adatigénylés az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdésében és az Info tv.
26.§, 28.§ és 29.§ -ban foglaltakon alapul.
A legegyszerűbb technikai megoldás érdekében kérem, hogy a kért
adatokat .doc vagy .pdf kiterjesztésű file-okban, elektronikus úton a
polgarmester@vackisujfalu.hu és a jegyzo@vackisujfalu.hu email címekre
küldjék meg.

Amennyiben erre nincs lehetőség, úgy egy DVD/CD lemezre mentve
rögzítsék, és a Váckisújfalu Község Önkormányzata, 2185 – Váckisújfalu, Petőfi
Sándor utca 13. postai címre küldjék a kért adatokat.
Abban az esetben, ha kizárólag papír alapú másolásra van lehetőség, úgy a
dokumentumok másolásával kapcsolatban felmerülő indokolt költségek
megtérítését Önkormányzatunk vállalja – az Info tv. 29.§ bekezdésében
foglaltak figyelembevételével.
Amennyiben a kért információk a világhálón elérhetőek, kérem, hogy az
adatszolgáltatást az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével
szíveskedjen teljesíteni a törvény 30.§ (2) bekezdésével összhangban.
Váckisújfalun, 2015. március hónap 16. napján
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