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Tisztelt Címzett!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) alapján 2015. március hónap 10.
napján, Váckisújfalu Község Önkormányzata törvényes képviselőjeként eljárva
közérdekű adatigényléssel fordultam Önhöz.
Hegyi Ágnes jegyző 2015. március hónap 26. napján érkezett elektronikus
levelében - az Info tv. 29. § (2) bekezdésére hivatkozással - kezdeményezte a
határidő 15 nappal történő meghosszabbítását.
Mindehhez képest Önkormányzatuk csak a mai napon, jóval a törvényben
biztosított határidőt meghaladó időpontban érkeztette levelüket.
Kérem, hogy a jövőben tartsák be a jogszabályi rendelkezéseket.
Levelük tartalmát áttekintve a következőket állapítottam meg.
1) az Izotóp Tájékoztató Társulás társulási tanácsa 2012. december hónap 28.
napján tartott üléséről készült hang- és videofelvételt nem küldték meg - mert
- mint írták - „a hanganyag nem áll rendelkezésre”.
2) az Izotóp Tájékoztató Társulás társulási tanácsa 2014. október hónap 09.,
napján tartott üléséről készült hang- és videofelvételt nem küldték meg.
A 2012. december hónap 28. napján tartott tanácsülés hanganyagát ugyan
elveszettnek jelölték, nem tettek említést a videó felvételről. Amennyiben az
véletlenül fellelhető, ismételten kérem annak megküldését.
Remélve, hogy a 2014. október hónap 09., napján tartott társulási tanács
üléséről készült hang- és videofelvétel nem tűnt el, ismételten kérem annak
megküldését.
Levelük 1) pontjában - a jegyzőkönyvekre vonatkozó adatkérésünkkel
kapcsolatban - leírtakra rámutatok, hogy ismételt adatkérésünk az ülések
jegyzőkönyvei és mellékleteinek jegyző által hitelesített példányaira irányult
így az nem tekinthető a korábbival azonos tartalmú kérésnek.
Levelükkel megküldtek egy általunk nem kért anyagot „Vízió Tv adása a
Hetedhét című magazinműsorból” címmel, kettő darab DVD-n. Ezt az
anyagot jelen levelünk mellékleteként eljuttatjuk Önöknek.
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:
1) Szíveskedjenek megküldeni számunkra Gombos Zoltán úr és a Dunakeszi
Vízió Stúdió Médiaszolgáltató Bt. (annak jogelődje) vonatkozásában
minden olyan dokumentumot (szerződés, megállapodás, teljesítés
igazolás, 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 tevékenységet végeztek és milyen összegű pénzbeli
és/vagy nem pénzbeli juttatásban részesültek az Izotóp Tájékoztató
Társulás költségvetéséből a 2010-2015. évek közötti időszakban - ideértve a
2015-ös évet is.
A jelen adatigénylés az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdésében és az Info tv.
26.§, 28.§ és 29.§ -ban foglaltakon alapul.
Kérem, hogy a hitelesített jegyzőkönyveket eredetben, a Váckisújfalu Község
Önkormányzata, 2185 – Váckisújfalu, Petőfi Sándor utca 13. postai címre
küldjék meg.
A 6) és 7) pontban jelölt adatokat .doc vagy .pdf kiterjesztésű file-okban,
elektronikus úton a polgarmester@vackisujfalu.hu és a jegyzo@vackisujfalu.hu
email címekre küldjék meg.
A hang- és a videofelvételeket DVD lemezre mentve rögzítsék és a
Váckisújfalu Község Önkormányzata, 2185 – Váckisújfalu, Petőfi Sándor utca
13. postai címre küldjék meg.
A dokumentumok esetében, ha kizárólag papír alapú másolásra van
lehetőség, úgy a 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. április hónap 23. napján
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