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Dél-Békés országgyűlési képviselőjeként aggodalommal figyelem, hogy olyan visszaélések
valósulhatnak meg a térségünkben, melyek miatt az orosházi és a mezőkovácsházi járás területén
működő önkormányzatok és egyéb közhasznú szervezetek jelentős vagyoni hátrányt
szenvedhetnek el. Több alkalommal, több formában éltem jelzéssel, szakmai észrevétellel a
felmerült esetleges jogsértésekkel, vagy negatív diszkriminációval történő érintettség kapcsán,
melyeket mellékletként jelen levelemhez csatolok. Hátrányos helyzetű körzetünk szempontjából
kardinális kérdés a következő időszak területfejlesztési forrásainak kiosztási koncepciójának
megalkotása, valamint azok operatív végrehajtása az Európai Unió által meghatározott és elvárt,
valamint a magyar kormány által előírt területi kiegyenlítések, valamint társadalmi
felzárkóztatások tekintetében. Úgy vélem, hogy komoly hátrányokat szenvedhetünk el abban az
esetben, ha nem emelem fel a hangom az esetleges szabálytalanságok és negatív diszkriminációval
szemben, amelyek jelenleg is folyamatosnak tekinthetőek és egyértelműen az önkormányzatok
félrevezetésére irányulnak. Feltéve, de nem megengedve, hogy törvénysértés következhetett be,
vagy annak bekövetkezte várható, indokoltnak érzem törvényességi felülvizsgálatot folytatni az
érintett önkormányzatok és szervezetek jelen levelem tartalmával és mellékelt dokumentumaival
összefüggésben. Jelen levelem tartalmának alapját a Békés Megyei Önkormányzat és a Kertészek
Földje Akciócsoport Egyesület, annak vezetőinek előttem átláthatatlan és érthetetlen, továbbá
logikátlan együttműködése alapozza meg.
A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület – Ruck Márton és Galló Ferenc – a Békés Megyei
Önkormányzat által megbízott, vagy meghatalmazott személyeknek adták ki magukat és a
Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület számára jogtalan előnyt kértek egy együttműködési
keretmegállapodás útján. Ezzel álláspontom szerint elkövették a Btk. 299. § (1) bekezdésébe
ütköző és a (2) bekezdés b) és c) pontja szerint minősülő befolyással üzérkedés bűntettét.
Állításuk szerint ráhatással vannak a Békés Megyei Önkormányzat döntéshozó személyeire,
továbbá az általuk bemutatott és átadott táblázat adattartalma alapján pontos rálátással vannak a
Békés Megyei Önkormányzatnál lévő olyan adatokra, amely adatokat még a térség országgyűlési
képviselői és a térség polgármesterei sem ismernek.
Amennyiben ezen személyek valóban rendelkeznének a BMÖ meghatalmazásával, vagy
megbízásával és az általuk okirati alapon átadott adatokhoz valóban hozzájutottak, és ezen adatok
alapján kérnek az akciócsoport számára jogtalan előnyt, úgy felmerülhet a Btk. 305. § -ban
megfogalmazott hivatali visszaélés bűntette, de nem zárható ki a Btk. 293. § és 294. § -ban
rögzített hivatali vesztegetés és hivatali vesztegetés elfogadása bűntett megtörténte sem.
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A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület 2021. február 9. napján e-mail útján üzeneteket
küldött a térség önkormányzatainak, amely e-mail mellé csatolta a saját keretmegállapodás
ajánlatát. A csatolt megállapodás szerint az Akciócsoport Egyesület hivatkozik arra, hogy Uniós
források nyílnak meg a VMOP keretében és ennek körében kizárólagosságot kérnek önmaguknak
a projektek előkészítéséhez és a pályázatok elkészítésére. Erről tanúskodik a csatolt
megállapodásuk 2.4 pontja. Ezen ponttal tulajdonképpen akár a törvényes közbeszerzési
eljárásokat el kívánják kerülni. A kizárólagosság kérése után ugyanezen megállapodásukban az
igényelt támogatási összeg 2%-át kérik a megállapodás 2.2 pontjában megjelölt feladatok
ellátásáért és ezen felül a megállapodás 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.1.3. 2.3.1.4. pontokban meghatározott
feladatok ellátásáért további vállalkozói díjat kérnek, sőt, már a pályázat benyújtásakor kérik ezen
számított összeg 10%-át és a pályázat nyertességét követően a támogatási szerződés aláírását
követő 30 napon belül a számított összeg további 90%-át. Megállapodás ajánlatukban kizárják a
megállapodás felmondással történő megszüntetését is.
Ez a módszer álláspontom szerint kimeríti a jogtalan előny kérését.
A levelük megküldése előtt már egyeztetésre hívták különböző, csak általuk ismert
csoportosítások szerint a térségi önkormányzatok képviselőit, így például 2021. január 27-re
meghívták Medgyesegyházára, a LEADER iroda helyiségébe Medgyesegyháza, Battonya,
Mezőhegyes és Mezőkovácsháza városok polgármestereit. Ezen a megbeszélésen határozottan
kijelentették, hogy mintegy hivatalos személyként a Békés Megyei Önkormányzat képviseletében,
vagy megbízásából is eljárnak, mely megbízást álláspontunk szerint csak az önkormányzat
elnökétől, Zalai Mihálytól, vagy az önkormányzat főjegyzőjétől, Dr. Horváth Mihálytól kaphattak
volna. Megjegyezni kívánom, hogy érdeklődésünkre Zalai Mihály elnök határozottan tagadta, hogy
ő bárkinek is ilyen jellegű megbízást, vagy meghatalmazást adott volna.
Ezen a 2020. január 27-i megbeszélésen a nevezett személyek átadtak egy olyan okirati
bizonyítékot, nevezetesen a VMOP források megbontásos táblázatát, melyben konkrétan
megjelölték, hogy milyen összegű forrás áll rendelkezésre és ezen forrás milyen bontásban,
milyen eljárásrend szerint, milyen csoportosításban kerül kiosztásra. Ezen adatoknak az ismerete
azt bizonyítja, hogy ezen személyek ismeretlen módon, de hozzájutottak olyan meg nem
ismerhető, táblázatos pénzügyi adatokhoz, amely adatokat még a két nappal később megtartott és
a BMÖ és a polgármesterek részvételével megrendezett videokonferencián sem a polgármesterek
nem ismertek, de a videokonferencián résztvevő szakemberek hangsúlyozták, hogy számukra
nem áll rendelkezésre hasonló jellegű adattartalom. Az ebből levonható logikai következtetés az,
hogy amennyiben a Ruck Márton és a Galló Ferenc által lobogtatott okirat és adattartalom
helytálló, abban az esetben ezt csak hivatali, hivatalos személyektől kaphatták meg, ismeretlen
okból és ismeretlen módon. Amennyiben viszont ezen általuk lobogtatott okirat és adattartalom
valótlan lenne, úgy ezen okirattal megtévesztették a polgármestereket.
Hozzájuthattak ezen adatokhoz azért is, mert a 2020. december elején megismert, Békés Megye
Területfejlesztési Koncepciója elnevezésű dokumentumban a Kertészek Földje Akciócsoport
Egyesület a dokumentum 116. és 117. oldalain nevesítésre is került, mint olyan egyesület, amely
a Békés Megyei Önkormányzat partnerségi programjába bevonásra kerülhet. Így felmerül annak
a gyanúja is, hogy ezen partnerségi kapcsolaton keresztül a Kertészek Földje Akciócsoport
Egyesület olyan hivatali belső titkos adatokhoz juthat hozzá, amelyeket utána arra használ fel,
hogy a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület részére jogtalan előnyöket szerezzen meg a
térség önkormányzataival való kizárólagossági és felmondhatatlan megállapodásokkal.
Fentiek miatt a térségem önkormányzatai jogtalan hátrányt szenvednek el és kiszolgáltatottá
válnak egy számukra kedvezőtlenebb eljárásrendhez való hozzájárulással, melyet nem hagyhatok
szó nélkül és eddig sem hagytam. Ezt 2020. december 8-án, a BMÖ irodájában, valamint az azóta
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megfogalmazott javaslatokban, észrevételekben és a 2021. január 29-i videokonferencián is
egyértelművé tettem.
Ezen a videokonferencián felhívtam Zalai Mihály elnök figyelmét arra, hogy a szükséges jogi
lépéseket tegye meg a fentiekben kifejtett ügy rendbetételére. Amennyiben Ruck Márton és Galló
Ferenc a Békés Megyei Önkormányzat meghatalmazása és megbízása nélkül járt el, ebben az
esetben a Békés Megyei Önkormányzat köteles lett volna feljelentést tenni az ügyben, mert ezen
személyek azt a látszatot keltették, mint ha hivatalos felhatalmazásuk lenne, melynek állított
birtokában jogtalan előnyöket kértek a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület nevében, a
mellékelt dokumentumok alapján.
Amennyiben az derülne ki, hogy Zalai Mihály elnök állításával ellentétben mégis volt, vagy van
valamilyen megbízásuk, vagy meghatalmazásuk, úgy ebben az esetben az elnök félretájékoztatta
a polgármestereket és az országgyűlési képviselőket, ezért pedig szintén eljárás lefolytatása
szükséges, hiszen állításuk szerint olyan bennfentes információval rendelkeznek, mely térségünk
jövőképét nagyban meghatározza és a jelenleg általuk vázolt végkifejlet körzetünk több
településének jelentős vagyoni hátrányt okozhat.
Megjegyezni kívánom, hogy ugyanezen személyek ugyanezen akciócsoport részvételével, Ruck
Márton irányításával hasonló cselekményeket követhettek el korábban, a Békés Megyei
Önkormányzat által meghirdetett és odaítélt orosházi TOP CLLD projekt kapcsán is, mely adatok
szükség szerint nyilvános felületeken elérhetőek, továbbá számomra is orosházi ellenzéki
képviselők megküldték, kifogásolták. Ezeket az adatokat szükség esetén a hatóság rendelkezésére
tudom bocsátani.
A fent leírtak miatt Öntől, mint az illetékes Kormányhivatal vezetőjétől kérem, hogy vizsgálja meg
ezen eljárások törvényességét. Amennyiben a levelem, vagy annak egyes részeinek elbírálása más
törvényes szerv hatáskörébe tartozna, úgy kérem, hogy a szükséges vizsgálatok lefolytatása
céljából továbbítsa azt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerveknek is.
Kelt: Medgyesbodzás, 2021. 02. 19.

Tisztelettel:

Simonka György
Országgyűlési képviselő
Békés megye 04.vk.elnök

1. melléklet: Békés Megyei Területfejlesztési Koncepció borítólapja, 116-117. oldala és érkezést
igazoló iratok
2. melléklet: Ruck Márton és Galló Ferenc által ismeretlen módon megszerzett okirat
3. melléklet: Ruck Márton LEADER elnök nevében polgármestereknek küldött
keretmegállapodás
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4. melléklet: 2020. 12. 08-i megbeszélés jegyzőkönyvének hangfelvétele. A 4. melléklet letölthető
ezen a linken:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1sBiN4BDA2uSHx9Y0CRtrU9tgLuaadHQp
5. melléklet: 2021. 01. 29-én BMÖ által szervezett videokonferencián készült hangfelvétel. Az 5.
melléklet letölthető ezen a linken:
https://drive.google.com/file/d/15_oG_Qav4rYhh51lf9MMK3j99e7-kedi/view
6. melléklet: 5. mellékletként csatolt hanganyag alábbi időintervallumok szerint kivonatolt,
releváns szakaszai:
(1:19:05 – 1:22:08 | 1:28:44 – 1:29:11 | 1:38:00 – 1:41:42 | 2:27:10 – 2:29:32)
A 6. melléklet letölthető ezen a linken: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1XA0ftaJzjD0RW386IZSKSA7bE6HE-lB
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