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Tisztelt elnök Úr!
Ezúton igazolom vissza Hegyi Ágnes jegyző 2016. november hónap 08. napján,
elektronikus úton megküldött levelének mai napi vételét. Sajnálatos, hogy Önök a
2016. november hónap 03. napján kézhezvett iratot csak öt nappal később
továbbították önkormányzatunknak, különösen, hogy erre akár tegnap, az ITET
társulási tanácsának ülésén, személyesen is lett volna mód.
Az MVH végzésével Váckisújfalu község önkormányzatának semmi dolga nincs, az
ügyben ugyanis semmilyen módon nem érintett, lévén, hogy a teljes ügyletet az
Izotóp Tájékoztató Társulás elnökeként Ön bonyolította le a társulási tanács
vonatkozó határozata nélkül, eljárását eltitkolva a társulás tagjai előtt.
Amennyiben Ön önkényes eljárásával jogszabály(oka)t sértett, a társulási tanács
tudta és beleegyezése nélkül kötelezettséget vállalt, pályázati előírásokat sértett,
ezen magatartásáért Önnek kell vállalnia a teljes – anyagi és erkölcsi - felelősséget.
Váckisújfalu község önkormányzata és teljes mértékben elhatárolódott és
elhatárolódik az ügylettől, azt minden elemében jogsértőnek tartotta és tartja,
ahogyan ezt többször jelezte. Ezt az álláspontunkat korábban már a Pest Megyei
Kormányhivatal, most pedig az MVH is megerősítette.
Szíves tájékoztatásául szolgáljon, hogy helyes értelmezés – és az ügyben Ön által
folytatott gyakorlat - szerint az Izotóp Tájékoztató Társulás jogilag a mai napon is
élő, hét tagönkormányzat részvételével nyilvántartott szervezet, melynek a mai
napon is Ön a törvényes képviselője.
Kérem fentiek tudomásulvételét.
Váckisújfalun, 2016. november hónap 09. napján
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