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Kövér László úrnak
az Országgyű lés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 .
(II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok
benyújtani Folt Péter, legfőbb ügyészhez .

„Hol tart jelenleg Németh-Kiss Pálma zaklatási ügye? ”
címmel .

Tisztelt Legfdbb Ügyész úr!

Minden bizonnyal ön is hallott arról az ügyr ől, mely pár hónappal ezel őtt bejárta az egész
magyar sajtót, hogy egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei faluban (Tyukod) az
anyakönyvvezet ő Németh-Kiss Pálma feljelentette a település polgármesterét Czibere Józsefet
szexuális zaklatás miatt. Az eset kiemelten fontos ügy, mivel egy, a társas normáka t
meghatározó személlyel, egy polgármesterrel szemben történt a feljelentés . Németh-Kis s
Pálma feljelentése után a Polgármesteri Hivatalban dolgozott további három köztisztvisel őnő
állt elő és tett vallomást arról, hogy őket is zaklatta Czibere József.

Az eljárást jogellenes módon az a Csengeri Rend őrőrs folytatta le, amely éves beszámolóját a
Czibere József fideszes polgármester által vezetett képvisel ő testület számára kötele s
megtenni, tehát amelyet a vádlott felügyel . A független eljárás lefolytatása
összeférhetetlenség miatt lehetetlennek t űnt .

A sértettek aggodalma valóban be is bizonyosodott, amikor a feljelentés után nyolc hónappa l
nem történt vádemelés és a rendőrség lezárta a nyomozást. Németh-Kiss Pálma azóta
panasszal élt a határozat ellen .



Kiemelten fontosnak tartom, hogy Magyarországon a jogállamiság teljes tiszteletben tartás a
mellet folyjanak le a rend őrségi eljárások, és a pártatlanság és összeférhetetlenség egyetle n
esetben se kérdőjeleződhessen meg. Ebben az esetben is elvárható, hogy alapos és részlete s
nyomozást folytassanak le a bűnüldöző szervek.

Ezért azt kérdezem Legfőbb ügyész Úrtól, hogy hol tart Német-Kiss Pálma panaszána k
kivizsgálása, és mikor rendeli el ön, hogy az ügyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye i
Főügyészség újból kivizsgálja . Nem akadhat el Magyarországon egy büntető ügy kivizsgálása
vélhetően politikai megfontolások miatt .

Várom válaszát !

Budapest, 2018. március 14 .

Szelényi Zsuzsann a
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