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Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat
So .§ (1) bekezdése alapján „Dr. Mengyi Roland országgyűlési képviselő
mentelmi ügyében” címmel a mellékelt országgy űlési határozati javaslatot
kívánom benyújtani.

Budapest, 2016. Szeptember 12 .
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határozat a

Dr. Mengyi Roland országgy ű lési képviselő mentelmi ügyébe n

Az Országgyűlés dr. Mengyi Roland országgyűlési képviselő mentelmi jogát a legfőbb

ügyész KSB. 122912016117-1 . számú megkeresésével érintett ügyben,felfiiggesztá .

INDOKOLÁS

A Mentelmi bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2814 . (II . 24.) OGY

határozat 146 . § (5) bekezdés b) pontja alapján a fenti — indokolással ellátott — határozati

javaslatot nyújtja be az Országgyűlésnek.

A legfőbb. ügyész KSB . 122912016117-1 . számú átiratában indítványozta dr . Mengyi Roland

országgyűlési képvisel ő mentelmi jogának felfüggesztését vesztegetést állítva elkövetett

befolyással üzérkedés bűntette, bűnszövetségben és bűnsegédként elkövetett különösen nagy

vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás b űntette kísérletének megalapozott gyanúja miatt.

A legfőbb ügyész átirata szerint: dr. Mengyi Roland tisztában volt azzal, hogy az ő

közreműködésével az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2015-ben kiírt Modellprogra m

a szociális szövetkezetek hálózatosodása érdekében cím ű pályázati felbívásra jelentkező , a

vele kapcsolatban álló elkövet ő i körhöz tartozó szövetkezetek által benyújtott pályázatok nem

valós tartalmúak. Tisztában volt azzal is ; hogy az elkövetőknek nem célja a pályázatok eredet i

célkitűzéseknek megfelel ő megvalósítása, valódi céljuk a fiktív számlákat kibocsátó cégek

bevonásával az 500 millió forint támogatási összeg túlnyomó részének --- a rendelkezésre álló



adatok szerint 90 %-ának – a saját részükre történ ő jogtalan megszerzése volt . Az így

megszerezni tervezett összeg elosztását a nyomozás adatai szerint dönt ően dr, Mengyi Roland

határozta volna meg, amelyb ő l ő maga is részesült volna .

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2016 . szeptember 12-i ülésén tárgyalta.

Az ülésen részt vett dr. Mengyi Roland képviselő, aki elmondta, hogy ami a legfőbb ügyészi

átiratban tényállásként vele kapcsolatban szerepel, az nem igaz, és kérte mentelmi jogána k

felfüggesztését, annak érdekében, hogy az igazság kiderüljön .

A Mentelmi bizottság a közvádas ügyekben _szakadatlanul a mentelmi jog felfüggesztésé t

javasolja, mivel ez szolgálja az Országgyűlés tekintélyének megóvását, illetve az érintett..

képviselő érdeke ° is egyértelm űen azt kívánja, hogy a gyanú megalapozottsága, vagy
alaptalansága az erre hivatott igazságszolgáltatási szervek el őtti eljárásban tisztázódjék.

Mindezekre tekintettel a Mentelmi bizottság hat igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavaza t

nélkül) azt javasolja a Tisztelt Országgy ű lésnek, hogy

dr. Mengyi Roland országgy űlési képvisel ő

mentelmi jogát az adött ügybén függessze fel .

Előadó: dr. Vejkey here

Budapest, 2016 .szeptember 12 .
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