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Érkezett: 2017 MÁJ 2 4.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Írásbeli választ igényl ő kérdés !

dr. Kövér László
az Országgyű lés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7. cikk (1) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyű lésről szóló 2012 . évi )(XXVI .
törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24 . )
OGY határozat 124. § (1) bekezdésére kérdést kívánok benyújtani dr. Polt Péter legfőbb ügyészhe z

„Hol tart a veszprémi fideszes városvezetés számára kínos ügyben indított büntetőeljárás?”

címmel, amelyre a választ írásban kérem .

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr !

Veszprémben közismert, és több országos lap is beszámolt róla, hogy 2015-ben több feljelentést tette k
a veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezetnél (ISZSZ) elkövetett, feltételezett gazdasági
visszaélések miatt . A hírek szerint el nem végzett munkák után, fiktív számlák alapján fizettek k i
jelentős összegeket . A feljelentők között van az ISZSZ korábbi gazdasági igazgatója és Porga Gyul a
Veszprém polgármestere is. Ugyanakkor a veszprémi fideszes városvezetés felt űnően későn reagált a
visszaélésekrő l szóló hírekre, és láthatóan rendkívül kínos érinti az ügy .

Az első feljelentés óta két év telt el, de a büntet őeljárás állásáról azóta sem kapott tájékoztatást a
veszprémi közvélemény.

Fentiekre figyelemmel a közérdeklődésre számot tartó büntet őeljárással összefüggésben az alább i
kérdéseket intézem Legfőbb Ügyész Úrhoz:

• Pontosan milyen bűncselemény(ek) gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást?
• Jelenleg milyen szakaszban van a büntetőeljárás ?
• Melyik nyomozó hatóság vagy ügyészségi nyomozó szerv jár el az ügyben?
• Az ügyben hány személy gyanúsítotti kihallgatására került sor? A terhelteket milyen

bűncselekményekkel gyanúsították meg ?
• Hány gyanúsított esetében került sor előzetes letartóztatás vagy egyéb személyes szabadságot

korlátozó kényszerintézkedés elrendelésére?
• Mikorra várható a nyomozás befejezése, illetve a vádemelés ?

Budapest, 2017 . május 24 .

Dr. Harap amás
MSZP
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