OrszágcgyGlé tfsvat.a
Irományszám : Iz,l A g
Érkezett

50 5

2018 .SAN 2

országgyűlési képviselő

Írásbeli választ igénylő kérdés

Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgy űlésről szóló 2012 . évi
OVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok
benyüjtani
Polt Péter legfőbb űgyésznek
„ Mi lett az eredménye az Elios Zrt . érintő bűntetőűgytől elkülönített eljárásnak?”
címmel.

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!
Dr. Schiffer András 2014 . december 23-án tett feljelentést az Elios Innovatív Zrt. által elnyert,
ónkormányzatok által kiírt közbeszerzések kapcsán. A feljelentésben megjelölt négy
önkormányzat a szekszárdi, a mezőhegyesi, a kalocsai és a hévízi .
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda 2016 . május 25-én kelt 29022144-220/201 5
bű. sz. nyomozást megszüntető határozata szerint :
"A lefolytatott bizonyítás eredménye alapján Szekszárd Megyei Jogú Váro s
Önkormányzatának 2013. év október hó 31 . napján megkötött, a közbeszerzési eljáráso k
lebonyolítására vonatkozó megbízási szerződése kapcsán, hűtlen kezelés vétség elkövetéséne k
gyanúja merült el, melynek tekintetében az eljárás elkülönítésre került. "
Az elkülönített ügy vonatkozásában az alábbi kérdésekre kérem a válaszát :
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1. Szekszárd önkormányzatának melyik megbízási szerződését, illetőleg melyik
közbeszerzési tanácsadót érinti az elkülönített eljárás, vagyis kivel (mely céggel) kötöt t
szerződést az Önkormányzat?
2. Milyen büntetőjogi tényállás és mekkora kárösszeg volt az alapja a h űtlen kezelés
gyanújának?
3. Mi lett az eredménye az elkülönített büntető eljárásnak:
- Folyamatban van-e még az eljárás, van-e vagy volt-e gyanúsított az ügyben ?
- Megszüntetésre került-e az eljárás, ha igen, mikor és miért ?
- Történt-e vádemelés az ügyben, ha igen, mikor és mi a vád ?
4. Milyen bizonyítási cselekményeket végeztek az eljárás során? Azok mely személyeket vagy milyen beosztásban dolgozókat - érintették?

Budapest, 2018 . január 22.

Tisztelettel,

Dr.
Akos
országgyűlési képviselő
(LMP )
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