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Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyű lésrő l szóló 2012.
évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani az
Igazságügyi Minisztériumot vezető miniszterhez

„A semmiért vár el milliókat Tárnok fideszes alpolgármestere? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

A napokban látott napvilágot a hír, miszerint Tárnok fideszes alpolgármestere eg y
partizánakció keretein belül megkísérelt olyan szolgáltatásért jutalékot felszámolni, amelyhe z
egyrészt semmilyen tényleges tevékenységet nem végzett, másrészt visszaélt köztisztvisel ői
pozíciójával .

2007-ben egy spanyol cég (Milton 2006 s .l .) jelentkezett be Tárnokon ipari park létesítés e
céljából. A kiszemelt területnek nagyjából 50 tulajdonosa volt/van . A befektető érkezésé t
kiszagolva Radics Ernő alpolgármester egyenként kereste fel a terület tulajdonosait azzal ,
hogy ő tud egy vev őt, aki jó pénzt adna a földekért, de a közbenjárásért neki jutalékot kel l
fizetni, a vételár 3 százalékát egészen pontosan . Sokan megörültek, hiszen a befektető 20-30
milliót ígért hektáronként, ami nagy hektáronkénti árnak számít . A probléma ott kezdődik,
hogy a spanyol cég az önkormányzatot kereste fel a vásárlási szándékkal, nem Radicsot .
Tehát valószínűsíthető, hogy Radics megtudta az érdeklődést és azért ment el a
földtulajdonosokhoz, hogy hasznot húzzon az ő t nem érintő üzletből .

A beruházás végül nem valósult meg, a kifizetet foglalókat a vállalkozás elbukta . Ezekbő l
követel most Radics 60 százalékot, amely a vételár 6 százaléka . Hogy miért nőtt ekkorára az
egyébként igencsak etikátlan és összeférhetetlenséget tartalmazó követelés? Radics szerint a
számára jelentkező költségek miatt. Az, hogy neki, mint közvetít őnek milyen költsége i
voltak, senki nem tudja. . .



Többen most pereskedni kezdtek Radiccsal, illetve a Mű-Könyv Bt .-vel, mert az
alpolgármester nekik adta ki a követeléseket. A foglalók 60 százalékos követelésével az a
probléma a fentieken kívül, hogy a fennmaradó összeg nem biztosítja a földtulajdonosoknak a
terület rekonstrukcióját . Hiszen azon közben régészeti feltárások történtek .

Mindezek alapján kérdezem Tisztelt Miniszter Urat, hogy milyen büntetésre számítha t
az etikátlan viselkedésért és követelésért Radics Ern ő , Tárnok fideszes alpolgármestere ?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2017. április 10 .

Tisztelettel,

Magyar Zóltárt
Jobbik
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