IZOTÓP TÁJÉKOZTATÓ TÁRSULÁS
Edelman György úr,
elnök
2165 - Kisnémedi,
Fő út 5.

Tá r g y :
S zá m u k :
S zá m u n k :
Üg yi n t éz őj ü k :
Üg yi n t éz őn k :
M el l ék l et :

közérdekű adatigénylés
/2 01 5 .
8-56
/2 01 5 .
Dr. Sajó Gyula
---pld

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) az Izotóp Tájékoztató Társulás közbeszerzési szabályzatának jegyző által
hitelesített példányát,
2) az Izotóp Tájékoztató Társulás közbeszerzési szabályzatát tárgyaló és
elfogadó
társulási
tanács
ülése
meghívójának
és
a
tagönkormányzatokhoz történt megküldését igazoló bizonylatnak jegyző
által hitelesített példányát,
3) az Izotóp Tájékoztató Társulás közbeszerzési szabályzatát tárgyaló és
elfogadó társulási tanács ülésének jegyzőkönyvének és esetleges
mellékleteinek jegyző által hitelesített példányát,
4) a 25-40/2015. szám alatt, 2015. április hónap 28. napján, elektronikus úton
megküldött leveléhez csatolt „az Izotóp Tájékoztató Társulás 2015. évi
jóváhagyott, közös költségvetésének szöveges indoklása” megjelölésű
iratnak
a
tagönkormányzatokhoz
történt
megküldését
igazoló
bizonylatnak jegyző által hitelesített példányát.
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 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 28. napján
Tisztelettel:

Dr. Sajó Gyula
polgármester

Jelen levelünket elektronikus és papíralapon is továbbítjuk Önöknek.

2185 - Váckisújfalu, Petőfi Sándor utca 13. s zám
mobil: 06-30-56-591-56
skype:dr .sajo.gyula
e-mail: polgarmester@vackisujfalu.hu
www.vackisujfalu.hu

