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Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Tisztelt Elnök Asszony!

„Zárt ülés . . ."
címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Lamperth Mónika
belügyminiszterhez . A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Asszony!

Mikor rendelhet el a polgármester zárt testületi ülést? Mikor kell eljuttatni a képviselők
részére a rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó dokumentumokat?

Budapest, 2005 . július 27 .

Tisztelettel :

Domokos László
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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Ez a másik miniszterihez tartozik

	Original Message	
From : Bakos István
To: Közig Hivatal
Cc: MelindaVájzány ; Domokos László
Sent : Wednesday, July 20, 2005 10:23 PM
Subject: Tájékoztató

Közig. HivataiBékéscsaba

Dr Pataki István Hivatal vezető úr részére

Tisztelt Pataki úr . . .

Már nem írok úgy bejelentést, hogy bármit is remélnék a demokrácia intézményrendszerétől . Rá
kellett hogy eszméljek hogy" Hazánk nem jogállam ."

Ahol azt meg lehet tenni büntetlenül amit Szarvas és társai tettek nem lehet jogállamnak nevezni .
Attól függetlenül hogy senkitől nem várok segítséget,

mindig részletes tájékoztatót írok az éppen soron levő törvénysértésről vagy gazdasági
visszaélésről .Egyben tudomásul vételre megküldöm

Domokos László FIDESZ megyei Elnök úrnak és Dr Karsai Józsefnek a választókörzet országgyűlési
képviselőjének .

Legutolsó kérelmemben a rendkívüli testületi ülést kértem hogy nyilvánítsuk nyílt üléssé . A
lakosságot érdekli kik milyen módon tették tönkre Mezőkovácsházát .A polgármester zárt ülést akar .

Akkor még nem gondoltam , hogy a testület döntését figyelmen kívül hagyja sokadjára a
polgármester.Egy héttel elhalasztotta az ülést így július 14 helyett 21én lesz . Ez azért jelent problémát
a

törvénysértés mellett, hogy többen távol lesznek . A probléma amit tárgyalnunk kellene rendkívül
súlyos és azt igényli hogy a teljes testület résztvegyen rajta .

Másik tőrvénysértés, hogy egy nappal a rendkívüli ülés előtt nincs a testület kezébe írásos anyag .A jól
bevált módszer szerint a testületi ülés előtt akarják kiosztani .

Domokos László
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A képviselő testületnek nincs jogi támasza , hisz a jegyző Szarvas Attila helytartója és
akarat-végrehajtója . A törvénytelenségeket jól tűri sőt megmagyarázza . Az utolsó három testületi
ülésen

én már tudtam,hogy nincs Pénzünk semmire,de a polgármester sorozatba hozatta a döntéseket nem
létező fedezetre hivatkozva .Így fordulhatott elő hogy a nem létező árbevételt megjelölve

3.ómillió virtuális forintot odaítélt a testület a jegyzőlakás felujjítására.Sokan azért szavazták meg mert
úgy gondolták "úgy sem lesz rá pénz" .Tévedtek!!

A jegyzőlakás átépítése megkezdődött!!!!!!!!!! A testület döntése nem így szólt . Miből építenek ?Az
alapellátásra nincs pénz, de erre van?Törvénytelenül a testület döntésének egy részét felhasználva .

A Polgármester és a jegyző ismételten úgy gondolta, hogy a jogerős bírósági ítélet Mezőkovácsházán
nem érvényes. /A nyolcadik pert nyerem a várossal szemben .1 Már arra sem méltatták az ügyet,hogy

a testületet felkérjék egy újabb törvénysértésre .A zt mondta a polgármester, hogy nem kell szavazni
sem , hisz amit az előzőekben döntöttek az érvényes most is .Nem zavarta

a jegyzőt sem hogy ez egy újabb nyert per .Sőt jegyzőkönyvbe mondta , hogy nem kell semmit tenni
,én nem dolgozhatok.A bíróság mást döntött .

Tisztelt Pataki Úr

Átvételre került a KOR-ÁLL-FIX KFT által épített 13 Iakás .A bekerülési költsége túlzó . Vizsgálatot
szeretnék kezdeményezni e titokzatos építkezés valós bekerülési költségeinek feltárására .

Az építkezést körülvevő összes törvénytelenség felderítésére .Szeretnék választ kapni hogy a
pályázat kiíróinak szándéka egyben esik -e a megvalósításkor tapasztalt eseménysorral?

Arra is szeretnék választ kapni hogy ilyen drágán építtetett lakások kinek hoztak hasznot .

Kérném Önt szíveskedjen tanácsot adni ebben az ügyben kihez forduljak .

Mezőkovácsháza 2005 .07.20

	

Bakos István

Alpolgármester
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