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Tisztelt Rendőr-kapitányság!

Alulírott, Szenteczky János (cím: 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 93-95. E. lh. fszt. 4.
sz.) önkormányzati képviselő ismeretlen tettes(ek) ellen feljelentést teszek hűtlen kezelés
bűncselekmény gyanúja miatt az alábbi tényállás alapján:

Az elmúlt napokban (ismereteim szerint az összes) csepeli háztartásba terjesztésre került
egy zárt boríték, amelyen a feladónak Borbély Lénárd, Csepel egyik alpolgármester van
megjelölve (a boríték csatolva). A borítékon található egy címer- és egy szlogen is, amit
az elmúlt években a csepeli önkormányzat jelenlegi vezetése használ.
A boríték címzettje általános: "Kedves Csepeliek!"
Mindebből arra lehetne következtetni, hogy a feladvány az önkormányzat egyik
tisztségviselőjének a csepeliekhez írt megkeresése, amely nyilván kizárólag a nevezett
tisztségviselő köztisztségének ellátásával van összefüggésben - ezért is használja az
önkormányzati logót és szlogent, és -vélelmezhetően- ezért viseli a csepeli
önkormányzat közpénzből a feladvánnyal kapcsolatos költségeket is.

A borítékot kinyitva azonban egy egyértelműen kampánypropaganda célokat szolgáló,
egybefüggő, összehajtott kiadványt találhatunk, ahol már nem csak a csepeli
önkormányzat fent hivatkozott logója és szlogenje található meg, hanem két politikai
párt, a Fidesz és a KDNP hivatalos logói is.
Mindezeken túl Borbély Lénárd neve-, illetve aláírása mellett nem csak a csepeli
köztisztségének a megnevezését ("alpolgármester"), hanem egy kizárólag politikai
tisztségének-, illetve státuszának ("polgármester-jelölt") a megjelölését is fel lehet
fedezni (a kiadvány csatolva).

Amennyiben Borbély Lénárd és/vagy a Fidesz-KDNP Csepeli Szervezete nem tudja
egyértelműen és hitelt érdemlően igazolni, hogy a kizárólag a közelgö önkormányzati
választásokra készült kiadványnak az összes költségét (grafika, fényképezés, nyomda,
terjesztés, stb.) maguk és nem a csepeli önkormányzat (vagyis a csepeli adófizetők) állták
- megítélésem szerint fennáll a gyanúja a jelen feljelentésem tárgyaként megnevezett
bűncselekményelkövetésének.

A fentiek alapján kérem a nyomozás megindítását és a büntetőeljárás lefolytatását.
Kérem továbbá, hogy a nyomozó hatóság derítsen fényt arra is, hogy kinek az
érdekében, kinek a megbízásából és milyen utasítások alapján került sor az esetleges
bűncselekmény megvalósítására.

Budapest, 2014. augusztus 1.
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