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Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Írásbeli kérdés

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy ű lésről szóló
2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabály i
rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, kérdést
kívánok benyújtani Dr. Polt Péter Legfőbb Ügyészhez,

„Történt-e vádemelés a Türr István Képz ő és Kutató Intézetet, illetve uniós forrásoka t

érintő csalás ügyében? ”

címmel. A választ írásban kérem .

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr !

A Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) 17 képzési központot működtet ,
amelyekben a hátrányos helyzetű , tartósan munkanélküli embereket képzik, nagyrészt
uniós pénzbő l .
Korábban az Országos Roma Önkormányzattal m űködtek együtt uniós projektekben,

amiért sok kritikát kaptak lényegében azzal kapcsolatban, hogy a pénzt magukra költötték .

2015-ben a miskolci, ózdi' és kecskeméti igazgatósága udvarainak hó-és síkossá g

mentesítésére 25 millió forintot költöttek, ami egy kisváros téli költségvetésének felel meg .
A megbízást egy reklámcég, a Lightboard Outdoor ,Kft . nyerte el . A TKKI eljárásával
összefüggésben el rendelt nyomozást a BRFK Korrupciós és Gazdasági B űnözés Elleni
Főosztálya folytatja 3136/2015. bűnügyi számon, jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen

kezelés bűntettének gyanúja miatt. A nyomozás határideje először 2018 . március 10 . napja
volt .
Az ezzel kapcsolatos kérdésemre adott válasza szerint a nyomozást meghosszabbították ,
mert 2018 . június 10. volt a határideje, amit akár még tovább módosíthatják.

Figyelemmel arra, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség tájékoztatása alapján a
hivatkozott ügyben nyomozás indult, a közvélemény által is figyelemmel követett üg y
részleteinek tisztázása érdekében az alábbi kérdéseket intézem Önhöz :

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ



1. Befejeződött-e a nyomozás, tekintettel arra, hogy válasza szerint 2018 . június
10-e volt a határidő? Ha nem, van-e újabb határid ő megállapítva a nyomozás
lefolytatására?

2. Történt-e vádemelés a hűtlen kezelés miatt indult büntet őűgyben?
3. Pontosan milyen nyomozati cselekményeket hajtottak végre eddig ?

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2018 . június 12 .

Kórózs Laj o
országgyű lési képviselő

(MSZP)
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