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Országgyűlési határozati javaslat

Az Országgyűlés

. . ./2008 ( ) OG Y

határozati javaslata

Dr. Simon Miklós országgy ű lési képvisel ő mentelmi ügyében

A Magyar Köztársaság Országgy űlése dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő mentelmi

jogát a Legfőbb Ügyész KF . 1716/2004/16-I . számú megkeresésével érintett ügyben nem

függeszti fel.

INDOKOLÁS

A Mentelmi bizottság az országgyűlési 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

Országgyű lésnek .

A Legfőbb Ugyész KF . 1716/2004/16-I. számú átiratában indítványozta dr . Simon Mikló s

országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését jogosulatlan gazdasági előny

megszerzésének bűntette megalapozott gyanúja miatt .

Az indítvány szerint : A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 102/2001 . (XII 16. )

számú, az agrárgazdasági célok 2002 . évi költségvetési támogatásáról szóló rendelete 309 . ,¢-

a többek között azon önkormányzatok számára, amelyek külterületi belvízelvezet ő csatorna

tulajdonosai, illetve kezelői, költségvetési támogatás igénybevételét tette lehet ővé a vízi

létesítmények felújítása, karbantartása céljából .

2002. január 30-án Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be e célbó l

költségvetési támogatás (FVM pályázat) igénybevételére a képviselőtestület 2002. január 22-

i testületi ülésén hozott 4/2002. (I22) ÖKT számú határozata alapján . Az önkormányzat

költségvetésének terhére vállalta a pályázati feltételként meghatározott saját erőforrás

biztosítását, a beruházás nettó összegének 25 %-át, valamint az ÁFA teljes összegét .
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Dr. Simon Miklós polgármester a vízkár - elhárítási munkák kivitelezésére egy

nyírbogáti egyéni vállalkozóval, helyi önkormányzati képvisel ővel vállalkozási szerződést

kötött . . .

A beruházás műszaki átadás-átvételére az érintett szakhatóságok képvisel őinek jelenlétében,

2002. november 4-én került sor . A vállalkozó e napon a helyi önkormányzathoz benyújtotta a

bruttó 33 .411.410.-Ft összegű kivitelezői végszámla-összesítőt és mellékletként a költségvetés

bontásának megfelelő részletes kimutatást. A bozót- és cserjeirtási munkák ellenértéké t

12.291 .338.-Ft-ban határozta meg. A végszámlában a bozót- és cserjeirtási munká k

költségének önkormányzati önrészként való megjelölése, továbbá az, hogy ezt a munká t

valójában a polgármesteri hivatallal munkaszerződésben álló – és a munkaügyi központ álta l

90 %-ban finanszírozott – közhasznú munkásokkal végeztették, nem szerepel .

A közhasznú munkásokat valójában – az eredeti szándéknak megfelel ően – cserje és

bozótirtási munkavégzés céljából a kivitelezési munkákat végző vállalkozó rendelkezésére

bocsátották, azonban a fizetésüket az önkormányzat folyósította a munkaügyi központ 90 % -

os támogatásának igénybevételével.

Dr. Simon Miklós és tsa. megalapozottan gyanúsíthatók a Btk. 288. ,¢-a (1) bekezdés a)

pontjában meghatározott jogosulatlan gazdasági el őny megszerzésének bűntettével, melyet a

Btk. 20. §-ának (2) bekezdése alapján társtettesként követtek el . /FVM pályázat/ Dr. Simon

Miklós ezen túlmenően megalapozottan gyanúsítható a Btk. 288. §-a (1) bekezdésének a)

pontjába ütköző jogosulatlan gazdasági előny megszerzésének bűntettével. /Közhasznú

munkások támogatása/

A bűncselekmény megalapozott gyanúját az okiratok, a tanúk vallomásai, igazságügyi vízügy i

szakértő szakvélemény, valamint a mentelmi joggal nem rendelkez ő másik gyanúsított

vallomása támasztják alá . "

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2008 . június 3-i ülésén tárgyalta. Az ülésen megjelent dr.

Simon Miklós képviselő úr kijelentette, hogy a legfőbb ügyész indítványában lévő vádak

megalapozatlanok. Előadta, hogy az ügyben eljáró hatóságokat így a megyei FM Hivatal t

nem tévesztette meg. Részletesen beszámolt a pályázatról, illetve az ez alapján j ó

minőségben elvégzett külterületi vízkár-elhárítási munkálatokról, ezek átvételér ől és végül a

számlázásról . Ez utóbbihoz kapcsolódóan megjegyezte, hogy most is folyamatban van eg y

peres eljárás, ami az egész ügy szempontjából nagyon fontos, és ezt az indítvány t

előterjesztő legfőbb ügyész nem vette figyelembe . Megjegyezte, hogy mindig az

önkormányzat képvisel őtestületének határozatai szerint járt el . Az egész ügyet politika i

indíttatásúnak minősítette, aminek célja személyének lejáratása.
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A mentelmi jog felfüggesztésére 4 képviselő igen, 4 képviselő pedig tartózkodás szavazato t

adott le .

A tartózkodással szavazók a vitában nem mondtak véleményt, ez jelezheti azt is, hog y

egyetértettek az érintett képviselő által kifejtettekkel .

A mentelmi jog felfüggesztésére igennel szavazók ebben az ügyben is arra a töretle n

gyakorlatra utaltak, amely szerint a közvádas ügyekben a Mentelmi bizottság szinte kivéte l

nélkül mindig a mentelmi jog felfüggesztését javasolja, mivel ez szolgálja az Országgyűlés

tekintélyének megóvását továbbá az érintett képvisel ő és a Nyírbogát Önkormányzat

Képviselőtestületének érdeke is egyértelműen azt kívánja, hogy a gyanú megalapozottsága ,

vagy alaptalansága az erre hivatott igazságszolgáltatási szervek előtti eljárásban tisztázódjék .

Az ismertetett szavazategyenlőség miatt a Mentelmi bizottság javaslata az Országgyűlésnek ,

hogy

Dr. Simon Miklós országgy űlési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fe l

Előadó : dr. Géczi József Alajo s

Budapest, 2008 . június 4 .
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