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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.
A 2015. április hónap 28. napján kelt, önkormányzatunknak 2015. május hónap
11. napján, elektronikus úton megküldött, „Előterjesztés az Izotóp Tájékoztató
Társulás 2014. évi költségvetésének teljesítéséről” megjelölésű irattal
(továbbiakban: zárszámadás) kapcsolatban rögzítem, hogy Váckisújfalu
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január hónap 23.
napján, 8-3/2015 szám alatti levelében közérdekű adatszolgáltatás keretében
már kérte az Izotóp Tájékoztató Társulás 2014. évi költségvetésének
teljesítéséről szóló beszámoló megküldését - 2015. március hónap 16. napi
határidővel.
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) Kérem, szíveskedjenek dokumentálni, hogy milyen jogügylet alapján került
kifizetésre a zárszámadásban a „helyi kábeltv”-nek kifizetett 2.400eFt?
Melyik kábeltv az érintett, mely településeken fogható annak adás, milyen
műszaki és pénzügyi feltételek mellett?
2) Kérem, szíveskedjenek dokumentálni, hogy mekkora volt az összköltsége a
HÉTKÖZLAP című újság 2014. évi megjelentetésének, mert ez kimaradt a
zárszámadásból. Kérem, különítsék el az újság megjelentetésével
összefüggésben felmerült egyes tételeket (újságíró díja, nyomdai
előkészítés, nyomdai munka, stb.) Itt jegyzem meg, hogy nem valósak a
zárszámadás azon állításai, mely szerint „A Társulás havonta megjelentette
a Hétközlap ujságot, amely 5 településen minden háztartásba eljutott.” A
tény ezzel szemben az, hogy a 2014. évben az újságnak tíz száma jelent
meg és azok nem jutottak el minden háztartásba – ezt csak az idei évtől
kezdtük megvalósítani.
3) Kérem, szíveskedjék részletesen dokumentálni a „10 éve együtt” című
kiadvány megjelentetésével összefüggésben keletkezett minden kiadást.
Figyelemmel arra a tényre, hogy a kiadvány megjelenéséről csak most

értesültem, kérem, szíveskedjék dokumentálni, mikor döntött erről a
társulási tanács?
4) Kérem, szíveskedjék részletesen dokumentálni, milyen tételekből áll a z
„egyéb üzemeltetési, anyagok”-ra fordított 1.978eFt?
5) Kérem, szíveskedjék részletesen dokumentálni, milyen tételekből áll a
reklám és propaganda kiadásokra fordított 12.024eFt?
6) Kérem, szíveskedjék részletesen dokumentálni a GMF tanácskozáson volt
részvétellel összefüggésben keletkezett elszámolást.
7) Kérem, szíveskedjék elkülöníteni és részletesen dokumentálni a bel- és
külföldi utakkal összefüggésben keletkezett minden kiadást.
8) Kérem, szíveskedjék részletesen dokumentálni „A rendezvények, a
látogató
csoportok
étkeztetésére”
megjelölt
1.545eFt
tétellel
összefüggésben keletkezett minden kiadást – pl.: hány személy
vonatkozásában, hol és milyen alkalmakkor került kifizetésre ez az összeg?
9) Kérem, szíveskedjék részletesen dokumentálni, milyen tételekből áll az
„egyéb üzemelési szolgáltatások”-ra fordított 4.968eFt?
10) Kérem, szíveskedjék részletesen dokumentálni, milyen tételekből áll a
„szakmai szolgáltatások”-ra fordított 1.455eFt?
11) Kérem, szíveskedjék elkülöníteni és részletesen dokumentálni az 1.637eFt
összegű beruházásokkal összefüggésben keletkezett minden kiadást.
12) A zárszámadásban írt „A társulás pályázatot nyujtott be gépjárműre.
Ennek önköltsége 3.289e/Ft volt. A teljes beruházás költsége áthúzódik
2015-re.” állításokkal kapcsolatban rögzítem, hogy magam, de
tudomásom szerint a társulási tanács más tagjai sem tudtak a pályázat
tényéről, arról magam véletlenszerűen, idén januárban szereztem
tudomást.
A
tudomásszerzést
követően
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. Ezt a
tájékoztatás kérést megismételtük 2015. április hónap 21. napján.
Kéréseinknek a mai napig nem tettek eleget, ezért ismételten kérem az
üggyel kapcsolatban keletkezett valamennyi dokumentum megküldését,
különös tekintettel a társulási tanácsnak az ügyletet jóváhagyó, az
elfogadott költségvetést módosító határozatára (az ezt tartalmazó
jegyzőkönyv(ek) jegyző által szabályosan hitelesített példányá(i)nak
megküldését).
Kérem továbbá kifejteni, hogy mit jelent az „önköltség” illetve pénzügyileg
hogyan kell értelmezni „A teljes beruházás költsége áthúzódik 2015-re.”
kitételt?
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. május hónap 15. napján
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