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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Kövér László
az Országgy ű lés elnöke részére

Írásbeli kérdés

Helyben
Tisztek Elnök Úr!
Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyíllésről szóló 2012 . évi XXXVI .
törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 . (II . 24 .)
OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, írásbeli kérdést kívánok benyújtani Dr. Polt Péter legfőb b
ügyészhez
„Meddig kell még várni arra, hogy kiderüljön a teljes igazság a veszprémi önkormányzatná l
történt, nagyobb vagyoni hátrányt okozó h ű tlen kezelés b ű ntett gyanúja miatt újfent elrendel t
nyomozás ügyében?”
címmel .
Tisztelt Legfőbb ügyész Úr!
A Veszprémi Járási Ügyészség B .82512017/14-I . számú határozatában hatályon kívül helyezte a
Somogy Megyei Rendő r-főkapitányságon 60/2017 . bü . számon folyamatban volt nyomozás
megszüntetéséről szóló határozatát és külön feljegyzésben rendelkezett a nyomozás elrendelésér ől.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága 2011 . október 20. napján
megszavazta Némedi Lajos alpolgármester a Min-Tech Kft. kötbér elengedésére vonatkozó írásbel i
el őterjesztését. Az előterjesztő a Rendezési Terv módosítására és ezáltal a beruházás megkezdésének
elhúzódására hivatkozott, annak ellenére, hogy arról 2010 . június 24 . napján már döntés született. A z
önkormányzatot e miatt jelentős vagyoni hátrány érte még a nyomozást — elévülés miatt - megszüntet ő
határozat szerint is .
Veszprémben sajnos nem az az egyetlen közérdeklődésre számot tartó büntetőeljárás . Folyamatban van
a Somogy Megyei Rend őr-főkapitányság 14000-226/2015 . bü. számon indított nyomozása is .
Ezekkel összefüggésben az alábbi kérdéseket intézem Legf őbb Ügyész Úrhoz:
Vizsgálta, vizsgálja-e a nyomozó hatóság, vagy a nyomozó ügyészség azt, hogy a ké t
folyamatban lévő ügynek vannak-e esetleg ő sszefüggő, egymáshoz kapcsolódó vonatkozásai?
A nyomozás elrendelése csak az el őterjesztő személyére vonatkozik, vagy kiterjed-e azokra a
személyekre is, akik a Tulajdonosi Bizottság döntésének meghozatalakor tisztában lehette k
arat, hogy a kötbér elengedésére vonatkozó előterjesztő i javaslat indoklása nem állja meg a
helyét?
Vizsgálja-e a nyomozó hatóság azt, hogy az önkormányzat vagyonkezelésért felelő s vezetőj e
megtett-e mindent — egyébként a nyomozást megszüntető határozatban is összegszerűen
megállapított és általa is ismerten - bekövetkezett kár megtérítése érdekében ?
Mi a nyomozás várható befejezési határideje ?
Tisztelettel várom válaszát .
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