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Írásbeli kérdés

Helyben
Tisztelt Elnök úr!

Az Alaptörvény 7_ cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésrő l szóló 2012. évi
iXVL törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló

1012014. (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, írásbeli kérdést kívánok benyújtani
Dr. Patt Péter legfőbb ügyészhez

„Hogyan zárult a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 14000-22612015 . NI számon -
hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt - indított nyomozása? ”

címmel.

Tisztelt Legfőbb ügyész úr !

„Hol tart a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 14000-226/2015. bü számon - hűtlen kezelés
bűntettének gyanúja miatt - indított nyomozása? " címmel 2017 . augusztus 30-án kelt KI1711 5
irományszámú írásbeli kérdésemre Legfőbb Ügyész úrtól azt a választ kaptam, hogy a Porga
Gyula veszprémi polgármester által - a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezetnél
elkövetett, feltételezett gazdasági intézkedések miatt 2015 . november 2-án ismeretlen tettese k
ellen a Veszprémi Rendőrkapitányságon - tett feljelentés ügyében a nyomozás folyamatban van,
annak újabb határideje 2017. október 24 . napja.
A feljelentést a polgármester a Btk . 374. § (1) bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés a) pontj a
szerint minősülő, nagyobb értékre elkövetett gazdacégi csalás bűntette elkövetésének alapos
gyanúja, valamint a Btk. 376. § (1) bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés a) pontja szerint
minősülő hűtlen kezelés bűntette elkövetésének alapos gyanúja miatt tette .

A Veszprémben kőzérdeklődésre számot tartó büntetőeljárással összefüggésben az alábbi
kérdéseket intézem ismételten Legfőbb Ügyész Úrhoz:

A meghosszabbított határidőben befejeződött-e a nyomozás?
- Az ügyben hány személy, gyanúsított kihallgatására került sor ?

A terhelteket milyen bűncselekményekkel gyanúsították meg?
Hány gyanúsított esetében került sor előzetes letartóztatás vagy egyéb személyes
szabadságot korlátozó kényszerintézkedés elrendelésére?
Az ügyben történt-e vádemelés ?

Tisztelettel várom válaszát.

2017. november
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