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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Dr. Pintér Sándor, belügyminiszter 

Az interpelláció címe: "Hogyan viszonyul a kétféle mértékhez, belügyminiszter úr?" 

Belügyminiszter Úr!

Az önkormányzati törvény a képviselő-testületet megbízza az önkormányzat vagyonának 
kezelésével, továbbá kötelességévé teszi az éves költségvetés elfogadását. Budapest XV. kerület 
önkormányzatának azonban nyolc próbálkozás ellenére sincs még költségvetése, mert a Fidesz 
frakció és szövetségesei szavazatuk megtagadásával akarnak bosszút állni a kerület polgárain, akik 
baloldali képviselőt és kétszer egymás után baloldali polgármestert merészeltek választani.

Az elfogadott költségvetés hiánya miatt az államkincstár beszüntette a 2,5 milliárd forint éves 
normatív támogatás folyósítását, ezenkívül a kerület elesett összesen 4,8 milliárd forintnyi elnyert 
pályázati forrástól, mert az erről szóló szerződést a polgármester költségvetés hiányában nem írhatta
alá. A kerületet tehát 7,3 milliárdos, az éves költségvetés fő összegének mintegy 30%-át kitevő 
vagyoni hátrány érte, mert a képviselőtestület nem tett eleget a költségvetés elfogadására vonatkozó
törvényi kötelezettségének, és minthogy a fejlesztési források a kerület vagyonának gyarapítását 
szolgálták volna, a kötelezettségszegés a rábízott vagyon kezelésével összefüggésben történt.

A Büntető Törvénykönyv 376. § (1) bekezdése szerint, akit idegen vagyon kezelésével bíztak meg, 
és ebből folyó kötelességének megszegésével vagyoni hátrányt okoz, hűtlen kezelést követ el. A 
fentiek szerint tehát a hűtlen kezelés bűncselekménye megvalósult.

A kerület jegyzője, akit még én neveztem ki, de utódom a polgármesteri székben megtartott 
hivatalában, a törvényesség fölött őrködve fideszes mutyikat akadályozott meg, amik komoly 
károkat okoztak volna a kerületi közösségnek. Információim szerint a költségvetésről folytatott 
háttértárgyalások alkalmával többször is félreérthetetlen célzás hangzott el arra nézve, hogy az 
ellenzék részéről a költségvetés elfogadásának ára a jegyző menesztése.



A Btk. 367.§ értelmében aki jogtalan haszonszerzés végett mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra 
kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel vagyoni hátrányt okoz, a zsarolás
bűntettét követi el. Amennyiben a fenti információ helytálló, a kerületi ellenzék képviselői alaposan
gyanúsíthatóak a zsarolás bűntettével is.

Belügyminiszter Úr!

A VI. kerületi ingatlan-eladások ügyében már született precedens arra, hogy önkormányzati 
képviselők ellen azon a címen, hogy leadott szavazataikkal bűncselekmény megvalósulását idézték 
elő, az ügyészség büntető eljárást indított és az ügyben jogerős marasztaló ítélet is született.

Kérdezem ezért belügyminiszter urat:

1. Hajlandó-e a XV. kerület kötelességüket megszegő képviselői ellen hűtlen kezelés címén büntető 
eljárás megindítását kezdeményezni?

2. Hajlandó-e az ügyben kezdeményezni a nyomozás megindítását zsarolás bűntettének alapos 
gyanúja miatt?

Budapest, 2019. június 5.

Hajdu László

Demokratikus Koalíció
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