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Jegyzőkönyv

Készült: Mezőszemere Községi Önkormányzat képviselő-testület zárt üléséről 2013. július
16-án (szerda) du. 17.45 órai kezdettel.
Az ülés helye: Mezőszemere Község Önkormányzat tanácskozó terme.
Jelen vannak: Bukta Gábor polgármester
Bíró Rita képviselő
Bukta Lajos képviselő
Bukta Mária képviselő
Gazsi László Tivadar képviselő
Molnár Irén képviselő
Igazoltan távol: Bukta Imre képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Bukta Gábor polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket a jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a polgármester és a 6 képviselőtestületi tag közül 5 jelen van, így az ülés
határozatképes és azt megnyitja.

6.) Bukta Lajos képviselő előterjesztésének megvitatása
Bukta Gábor polgármester
Bóta József Sándor Szihalom polgármestere felhívott július 3-án, hogy érkezett hozzá
Mezőszemeréről, egy kétlapos kockás papíron kb. 100 aláírás a lakosság részéről, valamint
egy gépelt papír, amiben az aljegyző urat, és Bukta Lajos képviselőt minősíti a névtelen levél
küldője. Egy kis nyomozás után kiderült, hogy a lakosok a kutyákkal kapcsolatos megoldásra,
és a kerti lopások megelőzésére írták alá a papírt. A gépelt papír utólag került mellé, amiről
ők nem tudtak. Az aláírás közül sok hamis, nem ér semmit, mert nem hitelesített lapon történt
az aláírás, utca, házszám, személyi igazolvány szám nélkül.
A lakosok aláírásával, és jóhiszeműségével éltek vissza, valamint az aljegyző urat, és Bukta
Lajost járatták le.
Többen a lakosok közül ismét írtak levelet a szihalmi polgármester úrnak, amiben tisztázták a
félreértést.
Sajnálatos dolog az, hogy ezt a listát két képviselő is, név szerint Gazsi László, és Molnár Irén
is aláírták.
Átadom a szót Bukta Lajos képviselőnek, mivel ő érintett legjobban a dologban.
Bukta Lajos képviselő
Sértőnek tartom a két képviselő részéről ezt a kezdeményezést, és ezt a hozzáállást, mert
pontosan ti tudjátok legjobban, hogy mi a gyámügyes feladata. Most fogadtátok el a
gyámügyi beszámolómat, ahol senki nem tett semmilyen észrevételt a munkámmal
kapcsolatban. Én nem vagyok sem rendőr, sem pedig csősz, nem az én feladatom a kerti
tolvajok megfogása. Ilyen irányú jelzés sem érkezett felém.
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A rendőrség feladata a nyomozás. Ha kiskorú az elkövető jelzik a gyámhivatal felé, onnan az
Igazságügyi Hivatalhoz, és ha ott úgy ítélik meg, a fiatalkorúnak pártfogói felügyeletet rendel
ki, amihez nekem nincs közöm.
Nyilván itt az a kérdés, hogy a problémás gyerekeket miért nem helyeztetem el. Azért mert én
nem vagyok hatóság. Én esetleg csak javaslatot tehetek.
Nem volt korrekt eljárás ez a két képviselő társamtól rám, és az aljegyző úrra nézve.
Személyes adatokkal történő visszaélésnek minősül ez, amit tettek. Olyan ez a levél, mintha
nem is ennek a testületnek a tagjai lennétek. Feljegyzést készítettem, amit most felolvasok.
(A feljegyzés a jegyzőkönyv melléklete)
Ha ilyen probléma van, van nekünk saját polgármesterünk, akinek lehetett volna címezni ezt a
levelet.
Bukta Gábor polgármester
Ezeket a problémákat itt helyben, ennek a képviselő-testületnek kell megoldania. Bóta
polgármester úr nem fog a mi problémánkkal foglalkozni.
Molnár Irén képviselő
Nem a gyerekek elhelyezéséről van szó, hanem arról, hogy a szülők küldik a gyerekeket
lopni, mert tudják, hogy a kiskorúakat nem lehet büntetni. Ezt kellene megakadályozni
valamilyen módon.
Bukta Lajos képviselő
És ehhez nekem, mint családsegítő mi közöm? Mint képviselő esetleg úgy igen.
Bíró Rita képviselő
Nem csak arról van szó, hogy Bukta Lajos mit csinál, vagy mit nem csinál, hanem arról, hogy
100 ember aláírásával aljas módon visszaéltek. Sokan kérdezték tőlem is, hogy akkor most ők
mit is írtak alá, mert a gépelt papírról senki nem tudott, mert ha tudtak volna, nem írták volna
alá nagyon sokan.
Bukta Gábor polgármester
Ezt a gépelt papírt Gazsi László képviselő gépelte, és tette az aláírások mellé. Hogy ez kinek a
javaslatára történt azt nem tudom, de jó lenne tisztázni ezt az ügyet.
Gazsi László képviselő
Valóban én gépeltem. Odahozott hozzám Jakab Józsefné, Joó Ili egy kockás papírt, amin ez a
szöveg szerepelt, és megkért arra, hogy gépeljem le, és nyomtassam ki, mert így hivatalosabb.
Az aljegyző úr munkájáról meg csak annyit szeretnék mondani, hogy ha valakinek valamilyen
problémája van és bejön a hivatalba az aljegyző úrhoz, akkor, előtte, vagy utána mindig
hozzám jön az illető, mivel azt mondják, hogy az aljegyző úr semmiben nem intézkedik.
Bukta Gábor polgármester
Ezt nem hiszem el.
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Bukta Lajos képviselő
Részemről lezártnak tartom az ügyet.
Bukta Gábor polgármester
Mivel több hozzászólás, bejelentés nem volt Bukta Gábor polgármester megköszönte a
képviselő-testületi tagok megjelenését, és az ülést 18 óra 20 perckor bezárta.

K.m.f.

Bukta Gábor
polgármester

Bukta Mária
jegyzőkönyv hitelesítő

Széll Gáborné Blaskó Erzsébet
jegyző

Dr. Szűcs Szilárd
aljegyző

