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Írásbeli választ igényl ő kérdés

Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyű lésről szóló 2012 . évi
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kíváno k
benyújtani

dr. Polt Péter legfőbb ügyészhez

„Hol tart a nyomozás a politikailag kényes „játszótérbotrány” ügyében ?
címmel .

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr !

Több alkalommal érdeklődtem már Öntől a „játszótérbotrányként” hírhedtté vált üg y
nyomozati helyzetér ő l, amely 143 kistelepülést érint . Ennyi esetben történt olyan pályázat i
kifizetés, ahol nem volt megalapozott a valós forrásigény, és lényeges túlárazással kerülte k
kifizetésre magyar hatóságok által ezek a pályázatok . Miután az unió visszafizettette a
törvénytelenül felhasznált pályázati pénzt, a kormány az adófizetők zsebéből állta a
„játszótérbotrány” árát, 1,789 milliárd forintot . Az ügyben az érintett kistelepülések is rosszul
jártak, akik silány játszótereket kaptak, és az adófizet ők is .

Az OLAF a visszaélésekre már 2012-ben felfigyelt, de Magyarországon jóval kés őbb, az
LMP feljelentésére indult csak büntet őeljárás. A játszótér-botrány rávilágított arra, hogy töb b
mint egy évtizeddel az EU-s csatlakozásunk után miért nem érzi a vidék a fejlesztésére szán t
források hatását . A vidékfejlesztésre szolgáló közpénzt sikerrel tették és teszik ma is zsebre
olyanok, akik visszaéltek a választópolgárok bizalmával .

Korábban közölte velem, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal újabb feljelentés t
tett, és a nyomozó hatóság 2016 . január 21-én újabb nyomozást rendelt el. Erre való
hivatkozással, a nyomozás szükségszerű kiterjesztésére figyelemmel, annak várhat ó
befejezését 2016 negyedik negyedévére módosította . Az elszámoltatás és a felelősségre vonás
egyre tovább húzódott .



Holott a csalás módszertana lényegében fel van derítve, a nyomozóhatóságok feladata csupá n
a személyi felel ősök megnevezése és a bizonyítási eljárás lefolytatása .

Kérem, válaszoljon az alábbi kérdésekre :

1.) Milyen kézzel fogható eredményt értek el a magyar nyomozó hatóságok a mai napi g
ebben a bűnügyben? Hol tart jelenleg a nyomozás, megtörtént-e már a tárgyi, okirati é s
személyi bizonyítékok beszerzése és értékelése? Megtörtént-e a szóba jöhet ő
személyek, gyanúsítottak, tanúk felkutatása, meghallgatása, milyen szakaszban va n
jelenleg a nyomozás ?

2.) Kiderült-e, hogy kik voltak a felelősek azért, hogy ezek a pályázatok átmentek mind a z
önkormányzatokon, mind a Mez őgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal rendszerén ,
anélkül, hogy bárkinek felt űnt volna a csalás? Kiderült-e, hogy kik írták alá a teljesítés i
igazolásokat? Mennyire természetes, hogy Brüsszelb ől vegyenek észre egy 1,789
milliárd forintos pályázati csalást? A nyomozás kiterjed-e a hasonló pályázat i
forrásfelhasználások ellenőrzésére, melyek esetében feltételezhet ő további visszaélés?

3.) Mikor válik részletesen megismerhetővé a nyomozati anyag, vagy annak részlete s
eredménye, mikor ismerhetjük meg az ügyben a politikai érintettségeket, a z
érintetteket ?

Megtisztelő válaszai előre is köszönöm .

Budapest, 2017 . augusztus 21 .

Tisztelettel :

Sallai R. Benedek
LMP
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