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HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló tv. 42. § (8) alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kívánok
benyújtani Dr. Folt Péter legfőbb ügyész úrnak

"Tétlenség, tehetetlenség, vagy nemtörődömség?"
címmel .

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr !

Az elmúlt időszakban számtalanszor bűncselekmény elkövetésére vonatkozó miniszteri
kijelentés, valamint bűncselekmény alapos gyanújára utaló ellenzéki felszólalás hangzott el a
parlament üléstermében, illetve azon kívül is, többek között sajtótájékoztatón .

„Mert szétlopták, ellopták és szétcsalták az állami mezőgazdasági cégeket. Kinek kell ez a

világ? Nem hiszem, hogy bármelyikük is ezt akarja, hogy ezen a pár százezer hektáro n

elkezdjünk gazdálkodni, és amikor szocialista kormány van, akkor a szocialista menedzsmen t

lopja szét, amikor fideszes kormány van, akkor meg a Fideszes menedzsment lopja szét . ”

(érvelt az állami földek eladása mellett Lázár János az Országgy űlés mezőgazdasági
bizottsága ellenőrző albizottságának keddi ülésén )
Azonnali, rendkívüli vizsgálatot rendelt el az összes állami erdészeti cégnél Lázár Jáno s
Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az intézkedésre azért van szükség, mert a Kormányzat i
Ellenőrző Hivatal (Kehi) hat vállalat átvizsgálásakor súlyos szabálytalanságokat é s
hiányosságokat tárt fel . Az érintett cégek a Bakonyerd ő Zrt., az Egererdő Zrt., a Verga Zrt ., a
Mecsekerdő Zrt., a Sefag Zrt . és a Zalaerdő Zrt.

Én magam két alakalommal napirend utáni felszólalásban jeleztem azt a Békés megyébe n
készre jelentett projektet, amely 66 települést és így több mint 300 ezer embert érintett
egészséges ivóvíz ellátásban. Ezt a projektet eredetileg 13 milliárd forintért írták ki, maj d
hirtelen, 33 milliárd forintra emelkedett, és így már Mészáros L őrinc is helyet és lehetőséget
kapott abban a konzorciumban, amely elnyerhette a kivitelezést . A munkát 2015 szeptember
30-ig kellett volna befejezni. Napi 5 millió forint kötbért lett volna köteles fizetni a
vállalkozó, ha ezt a munkát határid őre nem végzi el . A munka láthatóan ma is zajlik . A kérdés
az, hogy a forrást december 31-éig hogyan hívhatták le és hogyan fizethették ki számukra ,
továbbá fizetik-e a szerz ődés szerinti kötbért . Lázár János mindvégig büszke volt arra, hogy a
100 százalékos kifizetés megtörtént december 31-éig. Ha ez a projekt is benne volt, akkor az t
le kellett igazolnia. Ki adta a nevét a félmunkához, hogyan igazolhatták le azt a munkát ,
amelyet még el sem végeztek ?

Tekintettel arra, hogy az Ügyészség nem hallja meg, vagy nem akarja meghallani ezeket a
bűncselekményre, vagy annak alapos gyanújára utaló megszólalásokat, most leírom, hátha
vakságban nem szenved. Lehet persze most azért nem olyan serény az Ügyészség, mert ne m
az ellenzék valamely tagja érintett .



Kérdezem Legfőbb Ügyész urat :

1. Tette-e valamit Lázár János bejelentése és a KEHI vizsgálata alapján, vagy a vizsgála t
lezárult felejtsük el ?

2. Kívánja-e megvizsgálni a mintegy 300 .000 embert érintő ivóvíz projekt, megvalósulását ,
a teljesítés igazolását, ennek alapján a pénz kifizetését, vagyis a projektben meghatározot t
szerződéses feltételek teljesülését?

Megtisztelő válaszát írásban várom.

Budapest, 2016 . március 29 .

Tisztelettel :

Varju László
Demokratikus Koalíció
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