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A bejelentés tartalmi kivonata
Bejelentő
megírta,
hogy
egy
önkormányzat kivitelezéssel bízott meg egy
gazdasági társaságot. Bejelentő tudomása szerint
a megbízott felszámolás alá került, emiatt új
kivitelezőre volt szükség, aki magasabb áron
fejezte be a munkálatokat, ami többletkiadást
eredményezett az önkormányzatnak.
Bejelentő aggályosnak tartja a szerződés
megkötésének körülményeit és az időközben
felszámolás alá került megbízott részére történt
kifizetéseket.
Bejelentő álláspontja szerint felmerülhet a
hűtlen kezelés gyanúja abban az esetben, ha a
szerződő önkormányzat tisztában volt a
vállalkozás ellen - kivitelezési szerződés
megkötése előtt - megindított fizetésképtelenségi
eljárásról, illetve a munkavégzés nélküli nagy
összegű kifizetés is kérdéseket vet fel.
Bejelentő kéri, hogy az ügyet az
ügyészség részére továbbítsa az ombudsmani
hivatal. Bejelentő annak a vizsgálatát kéri, hogy
az ügyben történt-e bűncselekmény.

Státusz
lezárt

Vizsgálat eredménye
Válaszaikban az eljáró szervek, az Bács-Kiskun Megyei Főügyészség és a
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság az alábbiak szerint
tájékoztattak.
A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség a bejelentést a tartalma alapján a Btk.
376. §-ába ütköző hűtlen kezelés bűncselekmény miatti feljelentésként - és
nem közérdekű bejelentésként, panaszként - értékelte. Erre tekintettel a
főügyészség a feljelentést a szükséges intézkedések megtétele érdekében a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bács-Kiskun Megyei Rendőr
főkapitánysághoz továbbította.
A Bács-Kiskun Megyei Rendőr főkapitányság arról tájékoztatott, hogy a
védett elektronikus rendszeren keresztül benyújtott bejelentést, a
panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. tv.
(továbbiakban: törvény) és a panaszok és bejelentések kezeléséről szóló
51/2013. (XII.16.) ORFK utasítás (továbbiakban: utasítás) alapján
kivizsgáltatta. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása
szerint a Bűnügyi Igazgatósága az ügyben a szükséges intézkedéseket
megtette. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság megállapította,
hogy a lefolytatott jelen eljárás nem minősül közigazgatási eljárásnak,
ezáltal érdemi döntést hozó határozat sem születik. A kérelem
kivizsgálásának eredményeként tett megállapításokról és intézkedésekről a
kérelmező értesítése történik meg, mellyel szemben jogorvoslati
lehetőséget a törvény nem nevesít.
A törvény 2/A. § (1) bekezdése értelmében a korábbival azonos tartalmú,
ugyanazon panaszos vagy közérdekű bejelentő által tett ismételt panasz
vagy közérdekű bejelentés vizsgálata mellőzhető. A (2) bekezdés
értelmében a panasz vizsgálata mellőzhető az (1) bekezdésben
meghatározott eseteken kívül akkor is, ha a panaszos a sérelmezett
tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat
hónap után terjesztette elő panaszát. Tájékoztatásában rögzítette, hogy a
sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy
éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. A
panaszost vagy a közérdekű bejelentőt az érdemi vizsgálat mellőzéséről
első ízben értesíteni kell, az ezt követően ismételten változatlan
tartalommal benyújtott panasz és közérdekű bejelentés érdemi vizsgálat és
az erről szóló értesítés nélkül irattárazható.

