
Jarasbirosag! 

t 

Feljelentese 

Pomaz Varos Onkonnap.yzata 

V:csi 
Feljelentoknek 
Jogi 

Andrasne Muranyi Borbala 
Feljelentett ellen 

etoU elkovetett 



Szentendrei 

Alulirottak, Pomaz Varos Onkormanyzata (adatok(szekhely: 2013 Pomaz, Kossuth Lajos utca 
. Wrzskonyvi azonosit6 . 731058; kepv.: Vicsi Csaba polgarmester) Vicsi 

Laszlo Csaba (a. n.: Szelenyi Margit; . Budapest, 1972. aprilis 10.; szig. SZ.: 293294B£ 
13 Papmalom utca 3. alaui lakos) feljelentok rendbeli, a Btk. 226.§. (I) 

bekezdesebe lHkozo a (2) minosulo, nyilvanossag elott 
elkovetett miatt igazoit es 

Jogl kepviseJonk utjan Andrasne Muranyi Borbala 13 Pomaz, 
u. 1 

feljelentest 
tesziink 

az alabbi tenyallas alapjan: 

elektronikus portalon napJan Andrasne Muranyi 
kepviselo a 2017 15. napjan megtartott kepviselo-testUieti 

hivatkozva olyan a szemelyi.inkkel kapcsolatban, 
amelyek valotlanok, sertoek sz. alatt csatolva a megjelent iras 
tenytanusitvannyal ellatva). 

A cikk (publicisztika) alabbi mondatait tartjuk val6tlannak, alaptalannak rank nezve 

legslilyosabb problema itt Pomazon is a korrupci6 elhatalmasodasa. Minden 
legyen az m2-es litjavitiJs, vagy mil/iDS kiizbeszerzes, tulsagosan dragan, 

jelentos tuMrazassal valosul meg. A varos vezetffje a kiizpenzt hanyagul kezeli, a 
beruhtizasokra elnyert, jb1eg unios penzek egy valakik vandorol. " 

A Feljelentett szemely a nyilatkozata mind az 0nkormanyzat (korrupci6 emlitese a 
beruhazasok kapcsan), mind pedig Laszl6 Csaba polgarmester (cikk utols6 

alaptalanul sertik. 

Eloadjuk, hogy And alkalommal tett mar rank 
kijelenteseket, de 

A Feljelento alHtasai a a 
illetve vagyon elleni buncselekmenyekben val6 vonatkoznak. Fe 
ezen all utalasai val6tlanok. a becsliletUnk csorbitasara alkalmasak. KUlon hivatkoznank 
a BH. 2015. szamu jogesetre, amely szerint: "Annak a tenynek az allitasa, hogy valaki 
egy biincselekmeny elkovetesenek volt, alkalmas a becsiilet csorbitasara 12012. 

tv. 226. § (1) bek.J" 



Tekintettel arra, hogy a W\Nw.pomazicseresznye.hu hirportalt 
az 6 lakcfme Pomazon talalhato, a 

Jariisbirosiig iHetekes. 

a Feljelentett 
az 

a fent leirtakra, a Muninyi Borba!a ellen a torvenyes hataridon bellil 
joghatalyos maganinditvanyt terjesztLink amely alapjan kerjUk a bUntetoeljaras megindftasat 

f<lgalmazas vetsege miatt. 


A kUlzeten lO.OOO.-Ft 


Budapest, 2017. marcius 7. 


Feljelentok 



Szentendrei Jarasbirosag 

28.Bpk.37/2017/2. szarn 

A beadvc'myokban erre a szamra kell hivatkozni 

Pornaz Yaros Onkorrnanyzata es Yicsi Laszlo Csaba feljelent6k Andrasne Muranyi BorbaJa 

feljelentett ellen ragalrnazas vetsege miatt tett feljelentest. 

A targyalas (bizonyitas) el6keszitese vegett a birosag 

201 . ev majus h6 i9. napjan 08:30 6rara 

a hivatali helyisegebe (2000 Szentendre, Dozsa Gyorgy lit 85. szam fszt. 17 ajt6szam) s z e ill ely e s 


ill e g h a I I gat as t tuzott ki. 


A szemelyes meghallgatas varhato id6tartama:O,5 ora. 


Erre mint feljelentettet a birosag rneeidezi.lertesiti . 

A blrosag fgyelmezteti a fe~jelent6t es a feljelentet~et a tuloldalon olvashat6 kovetkezmenyekre. 

Szentendre, 2017 . evi rmircius ho 20. napjan 

dr. Honich-Lukacs Krisztina s.k. 

biro - birosagi titkar - tilnok 

Cirnzett: Andrasne Muranyi Borbala 

2013 Pornaz, Szazszorszep u. 15. szarn 

A kiadmany hileleiil: 

277. Szemelyes meghallgatasra idezes - ertesites 



a feljelent6 a nett",,,",,,., nem jelenik sa kell6en nem 

ezt a bir6sag a vad Ha a 

kivul a 

bir6sagmil igazolassal Amennyiben kes6bb jutott az ugyben 

gatas volt, a hatarido a tudomasszerzest61 azonban hat h6napon 

kerelemmel nem § (1 )-(2) beL! 

A bir6sag az ha a feljelent6 azert nem volt mert a lakcimenek a 

nem jelentette be § (I) a.) pontja U. 

A feljelentett a tartozkodasi az ei 

munkanapon beli.il e k6teles bejelentenL eseten ezer 

forintig, ismetelt esetben terjed6 rendhirsaggal az 

IS kotelezhet6.1Be.43.:~ (5) 

*** 

okozott 

meghallgatasra idezes 

http:kotelezhet6.1Be.43

