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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) Váckisújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. január
hónap 23. napján, 8-3/2015 szám alatti levélben kért közérdekű
adatszolgáltatást az Izotóp Tájékoztató Társulás által a LEADER szervezeten
keresztül egy kilenc személyes busz vonatkozásában benyújtott pályázat
kapcsán.
A kérésnek a mai napig nem tettek eleget, ezért ismételten kérem az
üggyel kapcsolatban keletkezett valamennyi dokumentum megküldését,
különös tekintettel a Társulási Tanácsnak az ügyletet jóváhagyó
határozatára (az ezt tartalmazó jegyzőkönyv jegyző által szabályosan
hitelesített példányának megküldését).
2) Váckisújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban
jelölt levélben kérte közérdekű adatszolgáltatás keretében az Izotóp
Tájékoztató Társulás 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló
beszámoló megküldését 2015. március hónap 16. napi határidővel. A
kérésnek a mai napig nem tettek eleget, ezért ismételten kérem a
beszámoló megküldését, soronként részletezve és tételenként kibontva.
3) a weboldal készítésével kapcsolatban mindössze egy vállalkozási
szerződést küldtek meg. Hiányzik az ajánlati felhívás és a beérkezett
ajánlatok is, ezért kérem azok megküldését. Kérem továbbá azoknak a
dokumentumoknak a megküldését, amelyek igazolják az ajánlattételi
felhívás kiküldésének tényét, idejét, annak a címezettek általi történt
átvételének tényét, idejét illetve azokat a dokumentumokat, amelyekből
megállapítható az ajánlatok ajánlatkérőhöz történt beérkezésének ténye,
ideje.
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
szíveskedjenek teljesíteni az Info tv. 30.§ (2) bekezdésével összhangban.
Váckisújfalun, 2015. április hónap 21. napján
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