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Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

„Hol tart a Csepel Sport Club Alapítvány ügyészségi vizsgálata?” címmel a Házszabál y

91 . §-a alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani dr. Polt Péter legfőbb ügyész úrhoz .

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

2011 . február 1-jén a Csepel Sport Club alapítvány működésével és gazdálkodásáva l

kapcsolatban bejelentéssel és törvényességi felügyeleti kérelemmel fordultam önhöz . A

Legfőbb Ügyészség Közérdekvédelmi Főosztályának vezetője február 18-án tájékoztatott a

vizsgálat elindításáról, s a türelmemet kérve, arról biztosított, hogy a vizsgála t

megállapításairól és az ügyészi intézkedésrő l tájékoztatni fog.

A hatályos 13/1994 . (ÜK 12.) LÜ utasítás 20. § (1) bekezdése szerint "Ha az ügyre az

ügyészség hatásköre és illetékessége kiterjed, a törvényességi kérelmet – amennyiben az üg y

iratbeszerzés nélkül is e/intézhető – 1S napon belül, egyéb esetben pedig az ügy elbírálásához

szükséges iratok megérkezésétől számított 30 napon belül kell elbírálni. A szükséges iratok

beszerzése iránt 5 munkanapon belül kell intézkedni. Amennyiben a törvényességi kérelem

elbírálása az említett határidőn belül nem lehetséges, a kérelmezőt erről értesíteni kell. Ha az

iratok beszerzése 30 napon belül nem lehetséges, a kérelmezőt tájékoztatni kell arról, hogy

kérelmét az ügyészség az iratok megérkezését követően vizsgálja meg. "

A (4) bekezdés viszont arról rendelkezik, hogy „Ha az iratok beszerzésén túlmenően a,

tényállás további tisztázása válik szükségessé, az ügyész ennek érdekében a kérelmezőt,



illetőleg az ellenérdekűfelet meghallgathatja, a sérelmezett határozatot hozó szerv vezetőjétől

adatok rendelkezésre bocsátását vagy felvilágosítás adását kérheti . "

Kérelmem beadása óta, több mint 100 nap, a Legfőbb Ügyészség részemre adott tájékoztatás a

óta több mint 90 nap telt el . Azonban semmilyen — az idézett legfőbb ügyészi utasításban

foglaltak szerinti — információt nem kaptam, meghallgatásomat nem kezdeményezték a z

ügyben .

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

Ezért, a fentiek tükrében kérem, szíveskedjen tájékoztatni, hol tart a Csepel Sport Clu b

Alapítvány ügyészségi vizsgálata?

Budapest, 2011 . május 30 .
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