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SzABoLCS-SzATMAR-BEREG MEGyEI RENDOR-F6rapnAmysAc
nrhmcyr rcezclrosAc

cazoesAcvenElMr oszrAry
Szarn: 15000/15+102017. bii.

narAnozar
a f4ielent6s elutasitdsfrdl

A3trffEtd Tdnr'6n1&iirrym6lszdl62fr72. €vi-e. tdnr€ny 3O5:-$ c) pontj6ba-titkffiszszerintis
min6siil6 6s btintetendd hivatali visszadles biintettdnek gyanrija miatt tett feljelent€st a Be, 174. $

(1) bekezdes a) pontja alapj6n - figyelemmel a (2) bekezd6s rendelkezdseire - mivel a cselekmdny

nem biincselehndny,

elutasitom. 
,

A hatfir ozatot kdzbesiteni kel I :

l. Ndmeth Szilfrd alelnrik feljelent6nek.

2. T d:nyr Istvr{n felj elent6nek.

3.Borsod-Abafij-Zentpl5nMegyeiF6tiry6szs6gnek.

A hatdrozat ellen a Be. 195. $ (l) bekezdise alapjdn panasznak van helye, amelyet a ki;zl4stdl

szdmitott nyolc napon beliil a hatdrozatot hozd nyomozd hatdsdghoz lehet benyiljtani.

Tovdbbd a Be. 195. S Q) bekezddse alapjdn afeljelentd - a (2a) bekezddsbenfoglahkivitellel -

nem dlhet panasszal afeljelentds elutas{tdsa miatt, ha q bfrncselekmdnynek nem sdrtettje.

IITDOKOLAS

A fenti szdmf iigyben T6nyi Istvrin budapesti lakos emailben feljelentdst tett a

Borsod-Abarij-Zvnpldra Megyei F6iigyaszsdgen ismer€tlen tettes ellen vesztegetes biintett gyanfja

miatf mert a www.fidesz.hu oldalon olyan tartalmri vide6t €s beszamol6t tal6lt, mely Ozd v6ros

polgirmesterdvel kapcsolatos es ara utal, hogy az iv6virtejleszt6sre lrtirlt pillyiuatos sor6n

visszadldsek t<irt6ntek.

Ndmeth Szil6rd, mint a Fidesz Magyar Polgriri Szdvets6g alelndke feljelentdst tett a Krizponti

Nyomoz6 F6iigyaszsdgen, mely szerint a 2017. m6jus 7. napon, az Ml csatorna hirad6jriban

kdzziltett - 6s m6s internetes helyeken is elerhet6 videoban megtaldlhat6 - hangfelvetel r6szlet

alapjan meg6llapithat6, hogy "hivatalos szemelyek, az 6zAi polgrirmester 6s a jegyzd arr6l
besz6lgetett, hogy ne az olcs6bb, hanem a 40 milli6 forinttal drfgdbb ajdnlat nyerjen az 6zdi
ivfvtzhfi6zat fejleszt6sdre kiirt kdzbeszen&i pfilyfuaton. A polg6rmester a hangfelvdtel alapj6n

befoly6solni akarta, ds ajelek szerint befolydsolta is a kiizbeszerz6st: hiszen v€giil a drilgdbb,4lT
tnilli6s aj6nlatot v6lasztottrik az olcs6bbal szemben." A feljelent6sben leirtak szerint felmeriilhet a
hivatali vissza6l6s 6s a vezetl beosztdsf, hivatali szem6ly 6ltal elkdvetett hivatali vesztegetds

elfogadAsa, biincselekm6nyek elk0vet6se.

Cim: 4400 Nyiregyh6za Bujtos utca 2.

Telefon: (4\ 52a-600;Fax: (42) 524-666

e-mail: szabolcsrnrfk@szabolcs.police.hu
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A fentiekben emlitett
hatfuozatfbanhivatali 

F6tigy6szs6g megvizsgalta, majd
feljelentds elutasitrisar6l, illet6leg

egyrittal hivatali vissza anrija miatt a feljelent6s 6tt6tel6r6l
hatfuazott.

melynek meghosszabbftott hatririd eje 2017 .jrilius I 2. napj a.

A feljelent6s-kieg6szitds foganatositdsdra - figyelemmel az OppK F6igazgat6s6g
hatfuozatfua - a Szabolcs.szatmiir-Bereg Megyei Rend6r-f6kapit6nys6g k 16sre.

Az elj6rds solin
iv6viziejleszt€sdre -l:T
apillyivatokelbfuit ze'&6

A p6 ett anyag6b61 meg6llapithat6, hogy a kiirt epit6si beruhr4.z6selb aj a mindsdgi szempontok ftornyizetvddelmi-fenntarthat6s6grv6l &z

A kdzbeszerz6si eljmds lebonyolitds6t az ENyD Kft. konzorcium v6gezte,
megbizfsi szerz6dds alapjr{n. A megbizott rnzorcium fi _ ttjbbek k6z6tt - az
ajrinlatok kezel6se, az aiinlatok egytittes bontiisa, a hi6nyp6tl6si felhivasok megkiildese, valamint
dsszegzds elk6szit6se az ajfunlatowll a bir6l6 bizottsdg r6szere.

Azid t adatok alapjdn meg6llapithat6, hogy apillySzilkkbziil 3 pityfu6 - kcizriik aDCS amat-KerKft. is CS-KER Tt sit kft. amely a legkedvez6tb ajanutot tette - a
hidnypotldsi felhivdsban foglaltaknak nem tett eleget. A hi6nyp6tlds-i fehiv6sbri foglultuk ,r"rn
teljesitdse 6rv ajdnlatot Es ktzirla a" iiinlatt"v6t a tov6bbi kozbeszerz*sf elj6r6sb6l,
ez-illtal a DCS nhib6jeb6l kizarrisra rcrfttt.

A birdl6 bizotts a legjobb rlr-drtdkan[nyt rnegielenit6 6s jogszab6lyi
kdtelezettsegeknek ik legkCdvezdbb Aqua Hotahg kE. ajr{nlatot v6iasztola ki
nyertes ajiinlatk6nt, mellyel kapcsolatban a kdzbeszeri1si dcjntdbi-zotts6g el6tt senki nem 6lt
jogorvoslattal.

A rendelkezesre 6116 adatok szeinta fentiekben emlitett pillyizata Sv6jci-Magyar Egyiittniik6d6si
d6s alapj6n 6s annak keretdberl a Transparency
Programiroda Nonprofit Kft. kdzremiik6d6s6vel es

A feljelentdsekben emlitett hangfelvdtel rdszlet vonatkoz6sfban hat6s6gunk beszerezte az annak
alapj6ul szolg6ld hanganyagot, a Borsod-
0500D12/2017,bii" szdmri befejezett nyomozds i
ajriniattevd gazdasilgtr trirsasAg nem keriil emlit6sr
v 6ge hiinyzik, ezilltal telj es bizonyoss6ggal nem
vev6k akozbesz-erz6s trirgydban t6nylegesen miben rillapodtak meg. A hangfelv€tel a hi6nyoss6gai
miatt obj ektivan nem 6r-t6kelhet6.
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A Btintet6trirv6nykdnyvr6l szii6 2012.6vi C. Tdrveny 305. $ (1) bekezdds c) pontja szerint, az a

hivatalos szem6ly, aki az&., hory jogtalan hatranyt okozzon vagy jogtalan eldnyt szyrezz.en, &
hivatali kriteless6gdt megszegi, hivarali har;Lskdr6t tull6pi, vagy hivatali helyzetwel egydbkdnt

vissza6l, hivatali vissza6les bfintett€t kdveti el.

A hivatali vissza6l6s biincselehn&nyfit az a hivatalos szern€ly kriveti el, aki az$rt,hogy jogtalan

. h61rdnyt okoznn vagy jogtalan el6nyt szorsiztolhivatali kdteless6g6t megszegi, hivatali hat6skdr6t

ttiUepi vary hivatali helyzetdvel egy6bkent visszael. A tdrvenyi tenyr{ll6s alapvet6en an fel'e;telezi,

hogy a hivatalos szerndly rigy j6r el firykdreben, hogy valamely jogt normdt sa{nddkosan 6s

c6lzatosan szeg meg, ezzel okonajogtalan h6tr6nyt vagl jogtalan el6nyt. A hivatalos szemdly

tudatrforak e,nnek megfelel6en 6t kell fogra azq hory magatartds6val valamely kdtelessdgdt illetve

f ltt*r]lY:n 
*j vezetazerdn! sze'o,c*(hez,ity" 

iI_A "*_r*t:_ g

lz eljarfus sor6n olyan adat vagy t€ny nem meriilt fel, amely szerint brirmely hivatalos szernlly az E
6zd vriros iv6izh6l6zat fejleszt6s6re kiirt kdzbeszen1sipilyinatot befolydsolta volna. E

d

A fentidae es a radelkszisre rfll6 adatoha figyelemmel - kiildndsen a beszerzett iratokra, egydb $
bizonyitdkotra es a tanrimegballgauisotra - a hivatali vissza6l6s brintett t6ny6ll6si elemei H
hir{nyoznak, tov6bb6 mis btincselekrr6ny elk6vet6se sem valfzult meg, ezlrt a rendelkez<i r6szben a
foglaltak szerinthat6roztam. z:;--\ l
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ihz|telto:li4€gyarP6bzrtAmdsdathjd6it6€eiEE^dr6g4inyilv5nhnish$4AlalA6ltdrsnikAmasoblauldnaliz6l|zA|t'8ul'iB|t€m
:leldMik6 etrdeli ebfiet066ge: h@://kdhqa pdic€ huikduogh?p4bge{94037793d5ab3dd77gd5939e625f5b0733373€ 506341775m1707141014016531; l€6tr6nye6s6gi
ts6/iEbMkekkhgdhu:4,&tx!,ig€t?id+d5c9827-1@Hb2d$46otb759b&FdiLeiymstDB8MMGD4KYprYjcd1Vcvi5gGTdADb|vi4eJN|MuPk=;szi'v|roM:47D
trffill6j€394037793d568dd77945939e625f5,b0733373e 6s jelsEva:ss22DCEF3Ci Az dsktoilos iElban foglrlbkkal€gyezo tetblm( iEt,


