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 A Központi Nyomozó Főügyészség vádirata szerint T.A. I. r. vádlottat 
2006. évtől Újfehértó város polgármesterének választották. Az 
önkormányzat 2006-2010. évig tartó választási ciklusban saját forrásból, 
illetve önerő biztosításával pályázati forrásból több beruházást 
valósított meg.  
 
I.r. vádlott két még el nem bírált pályázat előtt közölte II.r. vádlottal, 
hogy amennyiben a temető rekonstrukciójával kapcsolatos és esetleg 
más önkormányzati beruházások pályázataihoz kapcsolódó kivitelezési 
munkálatait akkor nyeri el, ha különböző jogtalan előnyöket nyújt 
részére, többek között I.r. vádlott épülő házának különböző 
munkálatait térítésmentesen elvégzi. II.r. vádlott erre ígéretet tett. A 
megegyezésnek megfelelően az I. r. vádlott úgy befolyásolta a két 
meghívásos közbeszerzési eljárást, hogy azok kivitelezését a M. Kft. 
nyerte el. 
 
A temető rekonstrukciójával kapcsolatos szerződés megkötését 
követően egy újabb vállalkozói szerződést kötött I.r. vádlott a II.r. 
vádlott cégével különböző pótmunkák elvégzésére majdnem 1,5 millió 
forint értékben. A műszaki ellenőr javaslatának hiányában a 
szerződésben szereplő pótmunkák indokolatlanok voltak.  Ennek 
ellenére a pótmunkák elvégzését I.r. vádlott leigazolta és az 
önkormányzat kiutalta annak ellenértékét.  
 
A „b” kategóriás futballpálya megépítésével kapcsolatban 2008. július 
7.-én vállalkozói szerződést kötött I.r. vádlott az M. Kft-vel, a 
pályázatban szereplő 22.412.686 Ft vállalkozói díjjal. Három héttel 
később a szerződés módosítására került sor, oly módon, hogy az egyik 
tételt indokolatlanul törölték és egy másik tétel költségét 3.088.730 Ft 
összeggel megemelték. A kivitelezési főösszeg változatlansága miatt az 
önkormányzatot 3.911.270 Ft vagyoni hátrány érte.  
 
I.r. vádlott II.r. vádlott közreműködésével az önkormányzatnak 
összesen 5.123.711 Ft vagyoni hátrányt okozott.  
 
Az ügyészség I.r. vádlottat vezető beosztású személy által elkövetett 
hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével, valamint 



folytatólagosan elkövetett, jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen 
kezelés bűntettével 
II.r. vádlottat hivatali vesztegetés bűntettével és bűnsegédként, 
folytatólagosan elkövetett, jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen 
kezelés bűntettével vádolja.  
 
A törvényszék a vádlottak meghallgatása után a bizonyítási eljárást a 
tanúk meghallgatásával folytatja. 
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