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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Polt Péter, legfőbb ügyész 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Indokolt-e büntetőeljárás megindítása Bese Ferenc 
vagyonnyilatkozatának valótlanságával összefüggésben?" 

Tisztelt Legfőbb Ügyész úr!

2020. február 11. napján Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának képviselő-
testületi ülésén a törvényes működést erősen megkérdőjelező eseményeknek lehettünk szemtanúi. 
Ahogy arról a hazai sajtó is széles körben beszámolt, a kerület képviselő-testületének többsége 60 
millió forintot szavazott meg egy 2250 négyzetméteres ingatlan rekonstrukciója kapcsán. Bár az 
ülés során kérdésként felmerült a testület tagjainak érintettsége, Bese Ferenc polgármester mélyen 
hallgatott, sőt később a személy szerint hozzá intézett kérdésre is tagadó választ adott. Az ellenzéki 
képviselők részéről bemutatott dokumentumokból azonban világosan kiderült, hogy a 
komplexumban Bese Ferenc 324/13500-os tulajdonhányaddal rendelkezik. Ezt a tényt a kerület 
vezetője nemcsak a testületi ülésen tagadta le, hanem a vagyonnyilatkozatában sem tüntette fel.

A büntetőeljárásról szóló 20117. évi CX. törvény szerint „az ügyészség és a nyomozó hatóság a 
tudomására jutott közvádra üldözendő bűncselekmény miatt hivatalból megindítja a 
büntetőeljárást”. Tekintettel arra, hogy az elmúlt években volt már példa a hiányos 
vagyonnyilatkozat kapcsán indított büntetőeljárásnak, ebben az esetben is joggal merülhet fel a 
nyomozás megindításának gondolata. Amennyiben az eljárás hivatalból történő megindítását nem 
tartja szükségesnek, szándékommal nem ellenkezik, ha indítványomat feljelentésként értelmezi.

A fentiekre tekintettel kérdezem tisztelt Legfőbb Ügyész urat:

1. Mennyiben számít jogszerűnek a Legfőbb Ügyészség álláspontja szerint, hogy Bese Ferenc 
Budapest XXIII. kerületének polgármestere hiányos vagyonnyilatkozatot tesz közzé és a hozzá 
intézett kérdésre is valótlant állít az ügy kapcsán?



2. Indokolt-e büntetőeljárás megindítása Bese Ferenc vagyonnyilatkozatának valótlanságával 
összefüggésben?
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