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Dr. Lázár János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

A Magyar Köztársaság Országgy űlése dr . Lázár János országgyűlési képviselő mentelmi

jogát a Szentesi Városi Bíróság 2 . B .68/2008/3. számú megkeresésével érintett ügyben nem

függeszti fel .

INDOKOLÁS

A Mentelmi bizottság az országgy űlési képviselők jogállásáról szóló 1990 . évi LV. törvény 5 .

§ (5) bekezdése, valamint a Házszabály 130 . § (5) bekezdés b . pontja és a 87 . § (3) bekezdése

alapján a fenti - indokolással ellátott - határozati javaslatot nyújtja be az Országgyűlésnek.

A Szentesi Városi Bíróság 2 . B .68/2008/3 . szám alatti megkeresésében kérte az Országgy űlés

állásfoglalását dr. Lázár János országgyűlési képviselő mentelmi joga felfüggesztése

tárgyában, mivel ellene Mónus Áron (Hódmez ővásárhely, Zrínyi u . 27.) sz. alatti lakos mint

pótmagánvádló vádindítványt nyújtott be jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés

bűntette miatt.

A pótmagánindítvány szerint : „Lázár János személyes üzenete” című 2006. március 31.

keltezésű önkormányzati kampánylevelet közpénzb ől finanszírozva Hódmezővásárhely

címerével ellátott zárt borítékban névre szólóan helyezték a város választó polgáraina k

postaládájába, a levél postaköltsége 2 .038.200,-Ft volt, amely összeg nem szerepel az
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önkormányzat könyvelésében oly formában, mint dr. Lázár János 2006. évi országgyűlési

választási kampányára kifizetett pénz .

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2008 . május 27-ei ülésén tárgyalta . Az ülésen megjelent dr .

Lázár János képviselő úr előadta, hogy a pótmagánvád másfél éves azonos tartalmú büntető

hatósági eljárás lezárulta után született meg. Mónus Áron 2006. májusában büntető

feljelentést tett ellene hűtlen kezelés alapos gyanúja miatt . Ezt a Békés megyei

Rendőrfőkapitányság - pótmagánvádló fellebbezése folytán az ügyészség - kivizsgálta é s

elutasító határozatot hozott 2007 . március 26-án, illetve október 2-án.

Utalt még arra az ÁSZ vizsgálatra is, amely 2006 . évi választási kampányával kapcsolatosan

nemleges volt, azaz szabályszegést nem állapított meg .

A bizottság a rendelkezésére álló iratanyag és az érintett képvisel ő fenti nyilatkozatainak

egybevetése után megállapította, hogy dr . Lázár János valósághűen adta elő a pótmagánvád

megszületéséig történt bűncselekmény hiányában lezárt büntető hatósági eljárásokat . A

bizottság a pótmagánvádat zaklató jelleg űnek, az érintett képvisel ő és az Országgyűlé s

tekintélyének lejáratására szolgálónak minősítette, ezért egyhangú szavazattal azt javasolja az

Országgyűlésnek, hogy

Dr. Lázár János országgy ű lési képvisel ő

mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fe l

Előadó : Tatai-Tóth Andrá s

Budapest, 2008 . május 29 .
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