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Tisztelt Elnök Úr!
Köszönettel igazolom vissza a Váckisújfalu község területén elvégzendő – a
szennyvíz-csatornázási kivitelezési tevékenység garanciális javítására
vonatkozó – munkák megrendelését sürgető levelünkre írt válaszának vételét.
Az abban foglaltakra az alábbiak szerint reagálok.
Emlékezetébe idézem, hogy úgy szóban, mint írásban többször felhívtam
szíves figyelmét a pénzügyi elszámolás elkészítésére irányuló eljárás során
észlelt tucatnyi problémára. Munkáját segítendő közbeszerzési szakembert is
felkértem az ügy áttekintésére, és a szakember állásfoglalását tartalmazó
levelet is az Ön rendelkezésére bocsájtottam.
Az Ön megkereséseinket válasz nélkül hagyó magatartása kényszerített arra,
hogy Váckisújfalu község önkormányzatának érdekeit védendő megkeressem
az ügyben hatás- és jogkörrel rendelkező hatóságot.
Igazából nem is világos előttem, hogy ezzel kapcsolatban tulajdonképpen mi
az Ön problémája? Miért jelent az gondot Önnek, ha bármely
tagönkormányzat arra törekszik, hogy a társulás eljárása mindenben
megfeleljen a hatályos törvényi előírásoknak?
Önnek, mint a társulás elnökének kötelezettsége, hogy biztosítsa az eljárás
minden részletében szabályos, aggályoktól mentes lefolytatását - mely
kötelezettségét Ön elmulasztotta.
Sajnálattal olvasom, hogy egyfajta visszavágásként a váckisújfalusi kivitelezési
munkák megrendelésének felfüggesztését helyezi kilátásba.
A lépés méltatlan jellegét nem érintem, rámutatok azonban a következőkre.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. §
(1) bekezdése szerint Az önkormányzati társulás döntéshozó szerve a társulási
tanács. A (3) bekezdés alapján A társulási tanács döntését határozattal
hozza.
E törvényi rendelkezésekre figyelemmel az elnök a tanács határozata nélkül
nem jogosult semmilyen felfüggesztésre - a vállalkozót kiválasztó határozat
végrehajtása során a megrendelés megtételére azonban igen.
Megjegyzem továbbá, hogy két ügynek semmilyen kapcsolódása nincs
egymáshoz, a harag pedig nem jó tanácsadó.
Kénytelen vagyok jelezni, hogy önkormányzatunk a megrendelés
késedelmével és/vagy elmaradásával összefüggésben felmerülő minden
kárát érvényesíteni fogja.

Bízva abban, hogy erre nem kerül sor, ismételten kérem Önt a megrendelés
megtételére illetve az A-135/2014. sz. hibafelvételi jegyzőkönyv 9)-10)-11)
pontjai vonatkozásában a kért eljárás haladéktalan lefolytatására.
Váckisújfalun, 2012. március hónap 02. napján
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