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Írásbeli kérdés

Dr. Kövér László Úr

az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

„Megkezdte-e büntetésének letöltését Kaszab Csaba volt k őbányai MSZP-s
alpolgármester?” címmel a Házszabály 91 . §-a alapján írásbeli kérdést kívánok
benyújtani Dr. Polt Péter Legfőbb Ügyész Úrhoz . A választ írásban kérem !

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

Kaszab Csaba volt k őbányai alpolgármester ellen, aki az MSZP frakcióvezet ője és
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. igazgatótanácsi tagja is volt, először 2005-ben
indult eljárás vesztegetés gyanújával . Az a vállalkozó jelentette fel, aki a Kőbányai
Önkormányzat társasházainak felújítási munkáiért 17 millió forint kenőpénzt utal t
át részére. A volt MSZP-s politikus nemcsak vállalkozóknak juttatott a k őbányai
közvagyonból : családi érdekeltségbe tartozó cégei több százmilliós megbízásoka t
kaptak a Kőbányai Önkormányzattól .

Kaszab Csabát a Fővárosi Bíróság az első tárgyaláson első fokon 2 év
börtönbüntetésre és 4,4 millió forint megfizetésére ítélte . A másodfokú tárgyaláson
a vádlott, büntetése enyhítése érdekében, beismerő vallomást tett. Az ennek
nyomán született jogerős ítéletet aztán hatályon kívül helyezték, mert a másodfok ú
döntésben részt vett egy bíró, akinek a vizsgálatban közrem űködő ügyvéd közeli
rokona volt . Később Kaszab Csaba visszavonta beismerő vallomását.

Az ügy visszakerült a Fővárosi Bírósághoz, aki 2010-ben súlyosabb ítéletet hozott :
Kaszab Csabát 3 év 10 hónap börtönbüntetésre, valamint 17 millió forin t
pénzbüntetésre ítélte vezető beosztású hivatalos személy által folytatólagosan ,
üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntettében. A büntetést a Fővárosi Ítélőtábla
enyhítette 2011-ben : másodfokon jogerősen két év letöltendő börtönbüntetést
kapott a vádlott, társteltesként elkövetett csalás miatt .

Kaszab Csaba egészségügyi okokra hivatkozva 2011-ben nem vonult be a
börtönbe .



Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr! A közvélemény az utóbbi id őben semmit nem tud
Kaszab Csaba ügyéről .

Ezért fontosnak tartom megkérdezni : Kaszab Csaba megkezdte-e
börtönbüntetésének letőltését? Ha igen, mikor? Befizette-e már pénzbüntetését ?

Írásban várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2012. október 8.

Révész Máriusz
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