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Kedves Képviselő!

A mai napon - a 2014. eleji kezdeményezéshez hasonlóan - megkértem a hivataltól (és a BVV-től) a

2015-re Számodra kifizetett juttatások összegét, hogy a Budakeszi Blog-ban bemutathassam a

választott képviselők tavalyi munkáját és díjazását.

A fent említett összehasonlításnak a munkádat illető, tartalmi része teljes egészében a Te

beszámolódra épül, ezért kérlek, készíts egy összefoglalót a tavalyi évben az önkormányzatban (és a

BVV-ben) tett kezdeményezéseidről, a Számodra fontos ügyekről és azok állásáról, az elért

eredményeidről és részeredményeidről.

Formai és terjedelem korlát nincs: a beszámolód jöhet vázlatosan, címszavakban vagy kerek

mondatokban, közvetlenül e-mailbe írva vagy külön csatolva.

Az általad írt szöveg változtatás nélkül, pdf formátumban lesz hozzáférhető az olvasók számára.

Kérlek, hogy válaszodat a blog.budakeszi@gmail.com e-mail címre február 2-ig küldd meg, mert az

adatigénylésekre is addig kapok választ.

Közreműködésedet előre is köszönöm.
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2016.01.18. 11:01 keltezéssel, Doleschall Tamás írta:

Tisztelt Jegyző Úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

26-31. § alapján az alábbi adatigényléssel fordulok Önhöz.

Kérem, hogy Budakeszi Város Önkormányzatának képviselői számára 2015. évben teljesített,

személyi jövedelemadó bevallásukban feltüntetendő valamennyi adóköteles és adómentes,

Budakeszi Város Önkormányzatától vagy Polgármesteri Hivatalától származó bruttó (levonások

nélküli) kifizetés egyes személyekre vonatkozó összegeit egyénenként nevesítve megküldeni

szíveskedjék.



Az adatigényléssel érintett képviselők: Bakács Edit Bernadett, Bánhidi László, dr. Csutoráné dr. Győri

Ottília, Czifra Zsuzsanna, Ligetiné Komáromi Gabriella, Ohr Alajos, Páczi Erzsébet, 'Sigmond

Bertalan, Somlóvári Józsefné (szül. Schopper Éva), Szabó Ákos Péter és Tömösi Attila.

Remélem, hogy adatigénylésem nem ró különösebb terhet a hivatalra, mivel az igényelt adatokról

az adózók számára is kifizetői (munkáltatói) igazolást kell nyújtaniuk 2016. január 31. napjáig.

 

Válaszát a törvény szerint rendelkezésükre álló 15 napon belül a blog.budakeszi@gmail.com email

címre kérem elküldeni.

Közreműködését előre is köszönöm.
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