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Érkezett 2017 OKT O 3 .

ORSZÁGGYiTI.ÉSI KÉPVISELŐ

Írásbeli választigénylő kérdés !

dr. Kövér Lászl ó
az Országgyű lés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyű lésről szóló 2012 .
évi XXXVI . 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 ügyészhez

„Már a beadványokra sem válaszolnak? Avagy miért nem hajlandóak vizsgálni a
kecskeméti KSE-botrány városházáig érőszálát?”

címmel, amelyre a választ írásban kérem .

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr !

Király József kecskeméti önkormányzati képvisel ő még 2016 januárjában fordult az
ügyészséghez a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kecskeméti KS E
Sportegyesületeket Működtető Kft. között 2011-ben létrejött 54 millió forintos céltámogatás
elszámolásának kivizsgálása érdekében. A támogatási szerződés értelmében ugyanis a
kecskeméti polgármesteri hivatal nem fogadhatott volna be marketingszolgáltatás címén
számlát . Beadványára akkor azt a tájékoztatás adta a Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség ,
hogy a bejelentésben ismertetett kérdés vizsgálata a KSE Kft . gazdálkodásával
összefüggésben már folyamatban lévő büntetőeljárás részét képezi . Az ügyészségi válaszban
jelzett büntetőügy tárgyalása idén februárban kezdődött meg a Szegedi Járásbíróságon, ahol a
hallgatóság számára a vádirat ismertetésekor derült ki, hogy az nem tartalmazza az
önkormányzati képviselő beadványában bemutatott 54 millió forintos céltámogatás
elszámolását. Erre figyelemmel Király József 2017 . júliusában levélben kereste meg Legfőbb
Ügyész Urat, kérve, hogy a rendelkezésre álló dokumentumok alapján rendeljen el vizsgálato t
az önkormányzati támogatások szabálytalan elszámolása miatt . A Legfőbb Ügyészség
Terrorizmus, Pénzmosás és Katonai Ügyek F őosztálya július 25-én kelt levelében azt a
tájékoztatást adta, hogy a beadványt a „ további szükséges intézkedések megtétele céljából” a
Csongrád Megyei F őügyészséghez továbbította, ahonnan azonban a mai napig semmilye n
válasz nem érkezett .

Fentiekkel összefüggésben az alábbi kérdéseket intézem Legfőbb Ügyész Úrhoz:



• Miért nem válaszolt a beadványozónak az intézkedésre felkért Csongrád Megye i
Főügyészség?

• A beadvány elintézésér ől adott-e tájékoztatást a Csongrád Megyei F őügyészség a
Legfőbb Ügyészség számára?

• A beadvány alapján tett-e bármilyen intézkedést a Csongrád Megyei F őügyészség? Ha
igen, kérem, tájékoztasson, milyen intézkedések történtek!

• Legfőbb Ügyész úr tesz-e intézkedést azért, hogy végre kivizsgálják a KSE-botrán y
kecskeméti városhá77ig érő szálait?

Budapest, 2017 . október 3 .
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