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Tisztelt Elnök úr!
Az önkormányzatunk által a mai napon érkeztetett (2015. február hónap 02.
napján elküldött, de a rendszerünk által valamilyen okból a levélszemét
fiókba helyezett) ’Tájékoztató az ITT-hírlevél 2015 évi megjelenéseiről’ tárgyú emaillel kapcsolatban, Váckisújfalu Község Önkormányzata az alábbi
észrevételekre, kérdésekre várja válaszát és kéri intézkedését.
Elöljáróban a következő tényekre hívjuk fel szíves figyelmét:
1) nincs aláírt, hatályos támogatási szerződés, így annak mellékletei, a
mellékletekben írtak sem hatályosak még;
2) az Izotóp Tájékoztató Társulásnak nincs elfogadott költségvetése, így
pl. azt sem lehet tudni, milyen összegben terheli az újság megjelentetése
az egyes tagönkormányzatokat?
Álláspontunk szerint e két feltétel együttes megvalósulása szükséges ahhoz,
hogy az újság megjelenhessen.
Rátérve a levélben foglaltakra, rámutatunk, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 94. § (1) bekezdése
alapján „Az önkormányzati társulás döntéshozó szerve a társulási tanács.” A
(3) bekezdése alapján „A társulási tanács döntését határozattal hozza.”
A fentiek alapján nem értelmezhetőek számunkra, a levélnek a „tervezzük” a
„terv szerint” vagy „a mellékelt határidőkben egyeztünk meg” kitételei.
A Mötv. alapján ugyanis az ilyen „tervezés” és „megegyezés” a társulási
tanács hatáskörébe tartozik, ezért szíveskedjék tájékoztatni arról, hogy a
társulásunk részéről ki és mikor „döntött” a fent jelölt kérdésekben, jogsértő
módon elvonva a társulási tanács hatáskörét?
Szíveskedjék feloldani a következő ellentétet is.
Az e-mailban az szerepel, hogy „az újságot teljesen színesben tervezzük”, mely
megállapítás ellentétes az RHK Kft. által előírt és a Támogatási szerződés
tervezetének 6. pontjában rögzített „Nyomás: borító 4+1 szín, belív 1+1 szín”
feltétellel.
A két kivitelezési mód között jelentős (akár 25-30%-os) költség-különbség is
jelentkezhet – amely értelemszerűen befolyásolja a költségvetést, így a
tagtelepülésekre ebből háruló terhek mértékét is.
A gyakorlati lebonyolításra vonatkozó kérdés, hogy kinek a feladata lesz
a tagönkormányzatok rendezvényeiről való tudósítás, a cikkek megírása,
videó illetve a fotó-dokumentáció elkészítése?

Kérjük szíves intézkedését annak érdekében, hogy a Társulási Tanács
haladéktalanul döntsön a pályázati feltételekről, majd írja ki a pályázatokat,
hogy további késedelem nélkül ki tudjuk választani az újsághoz és a videó
hírlevélhez, a honlap üzemeltetéséhez a leginkább megfelelő vállalkozókat.
Kérjük érdemi válaszát, intézkedését korábbi kérdéseinkre, kéréseinkre
különös tekintettel a társulás 2015. évi közös költség tervezete részletes
adatainak teljeskörű és azonnali megküldésére.
Ezzel kapcsolatban nyomatékosan felhívjuk figyelmét, hogy az Információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény alapján a társulás költségvetésének minden alkotóeleme közérdekű
adatnak minősül, amelyet mérlegelés nélkül ki kell adniuk az igénylőnek.
Kérjük Önt a társulásra – annak működésére, gazdálkodására vonatkozó valamennyi jogszabályi előírás és a demokratikus döntéshozatal
elveinek maradéktalan betartására és betartatására.
Váckisújfalun, 2015. február hónap 11. napján
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