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Kövér László fik,
az Országgyúls elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (1) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló .2012.
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést -kívánok
intézni a Legfőbb Ügyész úrhoz

„Mi történt a ceglédi játszóterek építésével kapcsolatos ügyben? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

A 2018.01 .30-án kelt, K/1 19640/1 sz . megadott válaszából kiderül, hogy jelenleg 19 olyan
úgy van, amelyben az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) ajánlása vagy jelzése alapjá n
nyomozás folyik . Az egyik ilyen úgy, a 2014.0227-én kelt ajánlás alapján indult,
OF/2011/0708/B49. OLAF ügyszámon szereplő 166 települési önkormányzat
játszótérfejlesztésével kapcsolatos költségvetési csalás is . Ez ügyben a hatóság különösen
jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás b űntette miatt nyomoz.
Feltételezem, hogy ennek a csalásnak része a Cegléden történt vi~lés is. 2009 nyarán a
város őnkormányzatA a Pannon Park Forest Kft.-vel kötött szerződést játszóterek építésére. A
város azonban úgy írta ki a közel 200 millió forintos közbeszerzést, hogy a tíz játszótér közül
egyiknek sem volt kiviteli terve. Sajtóértesülések szerint ezt a Várvag Kft . jelezte is a
polgármesternek, és arra kérte, hogy bontsa fel a céggel kötött szerződést. Ennek ellenére
azonban a játszóterek megépültek. Sajnos, az egyik mára használhatatlanná vált, mert a
területen magas a talajvíz szintje .

Tudomásom szerint a 2014-ben kezdődött nyomoz_4r tavaly áprilisban még tartott, ezért
kérdezem tisztelt Legfőbb Ügyész Urat arról, hogy jelenleg milyen fázisban van az ügy :
történt-e gyanúsítotti kihallgatás, történt-e bárki ellen vádemelés, továbbá lezárult-e a
vizsgálat? Ha nem, mi a nyomozás határideje ?

Várom mindenre kiterjedő érdemi válaszát !

Vohter János
orszárggyúiési képviselő

Budapest, 2018 . február 22 .
Tisztelettel:
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