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Tisztelt Elnök úr!
1)

Az ITT 2015. január hónap 19. napján kézhezvett közös költsége
tervezetéhez kapcsolódóan Váckisújfalu Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a következő kérdésekre vár választ illetve az alábbi
javaslatokat teszi:

Kérdések
a) kérjük a közös költség számításánál az újság kiadásával összegfüggő
költségek viselésének variációit írásban, konkrét számokkal (melyik verzió
mennyibe kerülne a tag településeknek)
b) kérjük közös költség minden sorának részletesen kibontott tartalmát
(kapcsolódó összegekkel)
c) kérjük azoknak a tételeknek a pontos megjelölését (kapcsolódó
összegekkel), amelyek az RHK Kft. kezdeményezésére kerültek be a közös
költségvetésbe
d) kérjük a Társulás részvételével megkötni tervezett szerződések tervezetét
(munkaköri leírással illetve feladat-megjelöléssel
Javaslatok
Javasoljuk szabályzat kidolgozását és alkalmazását a bel- és külföld
kiküldetések rendjéről egyaránt.
Javasoljuk közbeszerzési szabályzat kidolgozását és elfogadását.
(amíg ez a szabályzat nem kerül elfogadásra, addig az egyes feladatokhoz,
megbízásokhoz legalább három pályázó ajánlatát kell bekérni)
Mivel tagjai vagyunk az ENWD-nek is, javasoljuk, hogy erre a célra is
különítsünk el fedezetet. (Tagságunk ebben a szervezeti egységében azért
különösen indokolt, mert itt valósul meg az érintett települések közvetlen
munkakapcsolata, tapasztalatcseréje, itt kapunk betekintést a napi szinten
felmerülő problémák kezelésének mikéntjébe.)

Miután nem látunk semmilyen kapcsolódást Az atomenergiáról szóló 1996. évi
CXVI. törvény (atomtörvény) tervezett korrekciója és az ITT Társulási
megállapodásának módosítása között, ezért változatlanul kérjük a módosítási
javaslatnak a 30 napos határidő megtartásával történő napirendre vételét és
tárgyalását.
2)

Ahogyan az számunkra a Társulási tanács legutóbbi ülését követő
beszélgetés során vált ismertté, a Társulás pályázatot nyújtott be egy
kilenc személyes busz vonatkozásában a Leader szervezeten keresztül.
Ezzel kapcsolatban

a) kérjük a Társulási Tanácsnak az ügyletet jóváhagyó határozatát (az ezt
tartalmazó jegyzőkönyv megküldését)
b) kérjük annak megjelölését, hogy ki fogja fizetni a busz fenntartási költségeit
(üzemanyag, karbantartás, biztosítás stb.)
c) kérjük annak megjelölését, hogy ki fogja használni a buszt, milyen eljárási
rend szerint.
3)

4)

A Társulás 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló
megfelelő mélységű előkészítése érdekében kérjük megküldeni
önkormányzatunk részére a 2014. évi költségvetés valamennyi,
1.000.000.-Ft-ot meghaladó összegű sorát részletezve és tételenként
kibontva. Kérjük
mindazon
szerződések másolatban
történő
megküldését, amelyekkel kapcsolatban a Társulás bármilyen jogcímen
kifizetést eszközölt.
Kérjük a Társulási Tanács üléseinek jegyzőkönyveinek megküldését,
mindenekelőtt az utolsó három ülését.

Kéréseink, kérdéseink válaszadási illetve iratküldési határideje
az 1) pont esetében a témát tárgyaló tanácsülést előző nyolcadik munkanap
a 2) és a 4) pontok esetében jelen levelünk vételétől számított nyolc munkanap
a 3. pont esetében március hónap 16. napja.
Váckisújfalun, 2015. január hónap 23. napján
Tisztelettel:

Dr. Sajó Gyula
polgármester
Jelen levelünket elektronikus és papíralapon is továbbítjuk Önöknek.

2185 - Váckisújfalu, Petőfi Sándor utca 13. s zám
telefon: 06–28-489- 056
mobil: 06-30-56-591-56
skype:dr .sajo.gyula
e-mail: polgarmester@vackisujfalu.hu
www.vackisujfalu.hu

