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Írásbeli választ igénylő kérdé s

Kövér László,
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgy űlésrő l szóló 2012 . évi

XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok

benyújtani

dr. Polt Péter legfőbb ügyészhez

„Hogyan áll az igazságszolgáltatás a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közfoglalkoztatási
programok visszaéléseinek felderítése ügyében?

címmel .

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr !

A Belügyminisztérium 2016 februárjában tette közzé a közfoglalkoztatási programok 2015 .
évben lefolytatott hatósági ellenőrzéseiről szóló beszámolót. Az ebben található szankcionál t
esetek közül negatív értelemben kimagaslott két Szolnok megyei település, amelyeket -
törvénytelenségek gyanúja miatt - a közfoglalkoztatási támogatás visszafizetésére köteleztek .
Az összeg az országos szinten a visszakővetelések 84%-át teszi ki .
2017. július 7-én azt a választ kaptam Öntől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföld i

Bűnügyi Igazgatóság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei II . Vizsgálati Osztályán folyamatban

lévő bűnűgyekről, hogy mindkét esetben folyamatban van a nyomozás .

Értesített arról, hogy a Tiszabura Község Önkormányzatát érintő feljelentés tárgyában
1619/2015. bü. számú bűnügyben zajló nyomozás határidejét a 2017 . április 18-ig már
korábban kitolt dátumról 2017 . augusztus 18 . napjáig hosszabbították meg .

Szintén tudomásomra hozta korábbi válaszában, hogy az Abádszalók Város Önkormányzatát
érintő feljelentés tárgyában, a 180/2016. bü. számú bűnügyben a nyomozás határidejét a 2017 .
április 25-ig tartó korábbi meghosszabbítást követően 2017. augusztus 25 . napjáig
hosszabbították tovább .

országgyűlési képviselő



Az üggyel kapcsolatosan tájékoztatását kérem abban, hog y

1.) milyen stádiumban állnak most, 2017 őszén a 2015 . évben lefolytatott hatósági
ellenőrzések nyomán indult, fenti büntetőeljárások?

2.) Várható-e az illetékes önkormányzati döntéshozók felel ősségének felvetődése?

3.) A nyomozás kiterjedt-e a Startmunka mintaprogram olyan elemeire, mint :
a termőföld bérleti szerződések vizsgálata ?
Az állatok fajta szerinti kihelyezése, tartása, levágása szabályszerűségének
vizsgálata?

- A hasznosításra került termény, (zöldség, gyümölcs, húsáru) tételes elszámolása ?

Megtisztelő válaszait előre is köszönöm .

Budapest, 2017 . szeptember 5 .

Tisztelettel :

Sallai R. Benedek
országgyűlési képvisel ő
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