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Országgyűlési határozati javaslat

Az Országgyű lés

. . ./2014 ( ) OGY

határozat a

Hiszékeny Dezs ő országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Az Országgyűlés Hiszékeny Dezső országgyűlési képviselő mentelmi jogát а legfőbb ügyész

KF.7740/2013/11 . számú megkeresésével érintett ügyben felfüggeszti .

INDOKOLÁS

А Mentelmi bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY

határozat 146 . § (5) bekezdés b) pontja alapján а fenti — indokolással ellátott — határozati

javaslatot nyújtja be az Országgyűlésnek .

А legfőbb ügyész KF .7740/2013/11 . számú átiratában indítványozta Hiszékeny Dezs ő

országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését vezető beosztású hivatalos személy

által elkövetett vesztegetés bűntette megalapozott gyanúja miatt .

Az indítványszerint :

А Budapest XIII . Kerületi Önkormányzata tulajdonában lév ő egyik üzlethelyiség bérleti joga ,

vagy tulajdonjoga megszerzésének lehet őségét 2013 . január, február, március hónapokban

nem hirdette meg. Az üzlethelyiség bérbeadásával Hiszékeny Dezs ő , а kerület akkori

alpolgármestere foglalkozott, akinek működési körébe tartozott а kerület üzlethelyiségeinek ,

lakásainak kezelése. 2013 januárjában Hiszékeny Dezs ő közvetítő útján 5 .000.000 Ft-ot kér t

saját részére, azért, hogy az üzlethelyiség bérleti jogát egy, а bérlemény üzleti hasznosítását

tervező befektetőnek juttassa.



А Mentelmi bizottság az ügyet а 2014. szeptember 9-i ülésén tárgyalta .

Az ülésen részt vett Hiszékeny Dezső elmondta, hogy nem követett e1 bűncselekményt . Az

ügyet koncepciósnak, el őre megtervezett akciónak minősítette, amelynek célja az

önkormányzati választások befolyásolása . Kérte mentelmi jogának felfüggesztését .

А bizottsági tárgyalás során dr. Józsa István bizottsági alelnök, MSZP képvisel ő álláspontj a

szerint а legfőbb ügyészi átiratban foglaltak nem támasztják alá az abban megjelöl t

bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúját .

Dr. Vejkey Imre minta bizottság elnöke el őadta egyrészről azt, hogy nyilvánvalóan nem

koncepciós eljárásról van szó, а jogállamiság ma teljes mértékben garantált Magyarországon ,

másrészt azt, hogy а legfőbb ügyészi átirat konkrétan tartalmazza azokat а bizonyítékokat,

melyek alapján а megalapozott gyanú а Legfőbb Ügyészség szerint fennáll .

А bizottsági elnök el őadta továbbá azt, hogy ebben а közvádas ügyben is követni kellene а

bizottság azon szakadatlan gyakorlatát, miszerint а mentelmi jog alól az érintett képvisel ő t

közvádas bűncselekmény alapos gyanúja esetén felfüggesztésre javasolja az Országgyűlés

részére .

Mindezekre tekintettel а Mentelmi bizottság 5 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazattal azt

javasolja а Tisztelt Országgyű lésnek, hogy

Hiszékeny Dezső országgyű lési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben függessze fel .

Előadó: dr. Vejkey Imre

Budapest, 2014 . szeptember 10 .



Országgyűlés Mentelmi bizottság

országgyűlési határozati javaslat
kezdeményezése

Kövér László,
az Országgyűlés elnöke részér e

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat
80.§ (1) bekezdése alapján „Hiszékeny Dezső országgyűlési képviselő
mentelmi ügyében” címmel а mellékelt országgyűlési határozati javaslatot
kívánom benyújtani .

Budapest, 2014. szeptember 10.
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