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Írásbeli kérdés

Dr. Katona Béla
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

„Tervezi-e az Ön által vezetett Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium,
hogy az alábbi eset alapján jogszabályilag is kitiltható legyen a
politikai közéletből egy bűnelkövető politikus és az őt bátorító, fedező
hazug párttársai?” címmel a Házszabály 91 . §-a alapján írásbeli kérdés t
kívánok benyújtani Draskovics Tibor, igazságügyi és rendészeti miniszte r
úrhoz.

Tisztelt Miniszter úr!

Gulyás G . Gábor csepeli MSZP-s önkormányzati képvisel ő 2004-ben, még

ügyvéd korában meglopta a szív-, ér- és cukorbetegségben szenved ő, rokkant

nyugdíjas ügyfelét . Azt az embert, aki megbízott benne . Ennek a hálátlan

bizalomnak és a szocialista ügyvéd-képviselő bűnös aljasságának nagyon

súlyos, további egészségromlással járó következményei lettek . Gulyás G .

Gábornak köszönhetően évekig tartó és borzasztó kálvária várt a csepel i

kisnyugdíjasra. Több mint egy éven keresztül még az ő rokkant nyugdíjából

inkasszálták a Gulyás által tőle elsikkasztott 200 ezer forintot . Betegsége

miatti diétás étrendjére sem maradt pénze . Mindeközben a baloldali

értékrendjére oly büszke városatya élte világát, még Máltán is megfordult .

A kisemmizett nyugdíjas azt gondolta, hogy majd „odafönt” a csaló, tolvaj

pártbéli főnökei odacsapnak neki, ezért Tóth Mihályhoz, a kerüle t

polgármesteréhez és MSZP elnökéhez fordult segítségért . De mindhiába ,

benne is csalódnia kellett, mert ő sem segített . Sőt a polgármester is ,

takargatni kezdte hűséges párttársa szennyesét .

	

Mindeközben

nyilvánosságra került, hogy Gulyást jogerősen is kizárták az ügyvéd i

kamarából . Ennek okait kutatva, a polgármester és Gulyás közösen tagadták

egy nyílt testületi ülésen, hogy büntető ügy lenne a kizárás oka .

Az igazáért, becsületéért és egészségért küzd ő kisnyugdíjas büntető
feljelentést tett, és polgári pert is indított Gulyás ellen . Ez utóbbiban 209 .

január 6-i hatállyal jogerősen kötelezték arra a baloldal e nemes képvisel őjét ,

hogy fizesse meg az elcsalt pénzt kamataival együtt, illetve azon felül másfél



millió forint kártérítést egészségromlás címén . Ennek már egy éve, de Gulyá s

nem fizetett (16 .P.)XI . 21 .695/2008/16. számú végzés) . A büntetőügyben az

illetékes ügyészség 2008 . március 31-én megállapította a sikkasztás tényét,

és az érte kiszabható hároméves börtönbüntetést, de elévülésre hivatkozv a

megszüntette a nyomozást (B .)O . 255/2008/6 . számú határozat) .

Az ügy tudomására jutott a Polgármesternek és Avarkeszi Dezs ő
államtitkárnak is . Ők azonban hallgatásukkal és mellébeszélésükkel inkáb b

párttársukat védték, míg a segítségre szoruló, nagybeteg kisnyugdíjast mé g

betegebbé téve magára hagyták . Szégyenletes, hogy fenntartható ez a

gátlástalan érdekszövetség !

Tisztelt Miniszter Úr !

1. Tervezi-e az Ön által vezetett igazságügyi és rendészet i
minisztérium, hogy az alábbi eset alapján jogszabályilag is
kitiltható legyen a politikai közéletb ől egy bűnelkövető politikus
és az őt bátorító, fedező hazug párttársai ?

2. Törvényesnek, jogszerűnek, etikusnak tartja-e Miniszter úr, hogy

egy bűnelkövető és az őt bátorító, fedező hazug MSZP-s
politikusok dönthessenek a csepeliek életéről?

3. Mikor váltja le a fentiek alapján szakmailag kompromittálódot t
és erkölcsileg megbukott politikai államtitkárát?

Várom Miniszter úr írásbeli válaszát !

Budapest, 2009 . október 26 .

Tisztelettel :

Németh Sz
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