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Az Országgyű lés Meggyes Tamás országgyű lési képviselő mentelmi jogát a legfőbb ügyész

KF.2218/2011/16-I .számú megkeresésével érintett ügyben felfüggeszti .

INDOKOLÁS

A Mentelmi bizottság az Országgyű lésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 77. § (1) bekezdése ,

valamint az egyes házszabályi rendelkezések 130 . § (5) bekezdés b) pontja és a 87 . § (1)

bekezdése alapján a fenti – indokolással ellátott határozati javaslatot nyújtja be a z

Országgyű lésnek .

A legfőbb ügyész KF.2218/2011/16-I . számú átiratában indítványozta Meggyes Tamás

országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen

kezelés bűntette megalapozott gyanúja miatt .

Az indítvány szerint : Esztergom Város Önkormányzata 2003-ban négy éves időtartamra

Meggyes Tamás polgármester és az alpolgármester részére életbiztosítással vegyes befektetés i

szerződést kötött. A díjakat az önkormányzat viselte. Az ún. elérési szolgáltatásra (amely a

befizetett díjak és a szerződő számláján nyilvántartott befektetési egységek aktuális értékének

összege) az önkormányzat lett volna jogosult. 2007-ben Meggyes Tamás polgármester és az
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alpolgármester Esztergom Város Önkormányzata mint szerz ődő fél nevében írt levelükben,

közmegbízatásuk feltüntetésével kérték, hogy az elérési szolgáltatásra ők legyenek jogosultak,

illetve a megtakarítási időszakot 2010-ig hosszabbítsák meg, továbbá kezdeményezték, hogy

hasonló feltételekkel szerződést kössenek a másik alpolgármesterrel is . A fenti cselekménnyel

okozott vagyoni hátrány 13 .549.121- forint, amelyből a biztosító mindhárom esetben kiutalta az

elérési szolgáltatást, a Meggyes Tamásnak járót a biztosító tévesen az önkormányzatna k

postázta, míg a másik két alpolgármester az általuk felvett összeget utóbb átutalta az

önkormányzatnak.

Az elkövetéskor hatályban volt jogszabályok szerint a polgármesternek, az alpolgármesterne k

jövedelmet, vagyoni juttatást csak a képviselőtestület biztosíthatott. Meggyes Tamás tehá t

hatáskörét túllépve döntött a szerződések meghosszabbításáról, a kedvezményezettek személyéne k

megváltoztatásáról, illetve 2007-ben hatáskörét túllépve kötött az alpolgármester javára

szerződést.

A Mentelmi bizottság az ügyet 2013 . november 12-i ülésén tárgyalta .

A Mentelmi bizottság közvádas ügyekben követett töretlen gyakorlata az, hogy a mentelmi jo g

felfüggesztését javasolja az Országgy űlésnek, mivel ez szolgálja tekintélyének megóvását és az

érintett képviselő érdeke is az, hogy az ügy az erre hivatott igazságszolgáltatási szervek előtt i

eljárásban tisztázódjék.

Mindezek alapján a Mentelmi bizottság egyhangú szavazattal azt javasolja az Országgyűlésnek,

hogy

Meggyes Tamás országgy ű lési képvisel ő

mentelmi jogát az adott ügyben függessze fe l

Előadó : dr. Rubovszky György

Budapest, 2013 . november 14.
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