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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Polt Péter, legfőbb ügyész 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Állami program keretében csalják ki az emberek 
ingatlanjait?" 

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

A Fidesz-KDNP kormányzásának eddigi 9 évében számtalanszor hallhattuk, hogy szerintük milyen
fontos a romák felzárkóztatása. Amennyiben ez valóban így lenne, úgy nem bíznának egy forintot
sem Farkas Flóriánra és a hozzá hasonló emberekre, valamint nevezett személyek már börtönben is
ülnének amiatt, hogy a felzárkóztatásra szánt pénzekkel nem tudnak elszámolni.

Véleményem  szerint  szégyen,  hogy  a  magyarországi  cigányságra  nemes  egyszerűséggel
szavazógépekként  tekintettek az eddig kormányok,  akiket  4  évente valamivel  meg lehet  győzni
arról,  hogy  kire  szavazzanak,  majd  bent  tartják  őket  abban  a  szociális  helyzetben,  amiben
napjainkban többségük tengődik.

Még  nagyobb  szégyen,  sőt  egyenesen  gyomorforgató,  ha  valaki  ezeket  a  védtelen  embereket,
segítségnyújtást  ígérve  végül  kihasználja.  Sajnos  egy  ilyen  eset  látszik  kibontakozni  a
választókerületemben  található  Pilismaróton,  ahol  „A mi  új  jövőképünk”  nevű  felzárkóztatási
program keretén belül (ROM-TP-09-A-00013) öt család veszítheti el az otthonát. A közelmúltban
egy végrehajtói irodától jelent meg valaki, aki fényképezni kezdte az ingatlanokat. Később kiderült,
hogy az ingatlanokat  jelzálog terheli,  amely következtében 3 hónap múlva ki  kell  költözniük a
lakóknak  mind  az  öt  érintett  ingatlanból.  Utalni  kívánok  arra,  hogy  a  programban  résztvevők
minden feltételt teljesítettek, fizették amit vállaltak, és már évek óta a tulajdonukban kellenének,
hogy legyenek az ingatlanok.

Ezzel  szemben  még  a  szerződés  hatálya  alatt,  a  fent  nevezett  programban  állami  forrásokkal
támogatott  alapítvány vezetője  jelzálogjoggal  terhelte  az ingatlanokat.  Véleményem szerint  erre



azonban jogosultsággal nem rendelkezett. Megjegyezni kívánom, hogy az alapítvány vezetőjének
cselekménye tekintetében a büntetőjogi felelősség is felmerülhet. Felhívom ugyanakkor a Tisztelt
Legfőbb Ügyész Úr figyelmét arra, hogy jelen ügyben az a legfontosabb, hogy megakadályozzuk
fent nevezett családok otthonának elvesztését.

Mindezek alapján kérem Tisztelt Legfőbb Ügyész Urat, hogy azonnali hatállyal intézkedjen az
ügyben, így különösen állítsák le a végrehajtási eljárást! A T. Legfőbb Ügyész Úr véleménye
szerint,  vajon  hány  ilyen  ügy  fog  még  napvilágot  látni  a  következő  időszakban?  Hogyan
fordulhat elő az, hogy egy bank nem látja azt, hogy az ingatlanok a szerződésben foglaltak
szerint nem terhelhetők? Mit tesz az Ügyészség, hogy fellépjen az ilyen esetek ellen?

Várom érdemi válaszát!

Budapest, 2019. augusztus 10.

Tisztelettel,

Nunkovics Tibor

országgyűlési képviselő
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