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Írásbeli kérdés

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy űlésrő l szóló 2012 . év i
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló
10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére kérdést kívánok benyújtani Dr. Polt Péter,
legfőbb ügyészhez ,

A sukorói mintát követve az ügyészség hajlandó-e egy előnytelen földcserét
kivizsgálni?- címmel,

amelyre a választ írásban kérjük
Tisztelt Legfőbb Ügyész úr

Lakossági bejelentést kaptunk, hogy Egyek település képvisel ő testülete és az egyik helyi képviselő
2016-ban földcserét hajtott végre . A mellékelt tulajdoni lapokból jól látható, hogy a csere a z
önkormányzat szempontjából rendkívül el őnytelen volt . Érthetetlen, hogy egy 1/1 önkormányzat i
tulajdonból miért kellett osztatlan közös tulajdont csinálni, ami egyértelműen értékvesztést jelent . Az
is látszik, hogy a képvisel ő nagyobb földhöz jutott, az általa felajánlottnál .
Miután az önkormányzati területb ő l a közeljövőben ipari park lehet, felmerül a gyanú, hogy a cserét
bennfentes információ birtokában kezdeményezték .
Ebben a témában írásbeli kérdést intéztünk az önkormányzatok felügyeletét ellátó miniszterhez ,
tudott-e errő l az állami szerv, illetve amennyiben nem, hajlandók-e az ügyet kivizsgálni . Válaszuk
első kérdésre nemleges volt- miszerint ebben nincs felügyeleti hatáskör. Arra, hogy a
figyelemfelhívás után hajlandók-e társhatóság felé intézkedni, nem reagáltak .
Tisztelt Legfőbb Ügyész úr .
A sukorói büntető perben az ügyészség végig vitt egy földcserével kapcsolatos ügyet, ami annak
ellenére letöltend ő szabadságvesztéssel zárult, hogy meg sem valósult . Ebben az ügyben nyilvánval ó
a károkozás .
Amióta a kérdést megfogalmaztuk, az a jelzés érkezett, hogy az önkormányzat visszacseréli a
területet . Ez véleményünk szerint nem teszi az ügyet meg nem történtté .

Kérdezzük Legfőbb Ugyész úr, hogy hajlandó-e megtenni a szükséges lépéseket az ügyben ?

Budape , 117 . június 29 .
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