
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: K/16019.

Benyújtás dátuma: 2021-04-21 22:54

Parlex azonosító: 2UKP925U0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dr. Vadai Ágnes (DK) 

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: "Mi folyik Badacsonytomajon? " 

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

Az elmúlt egy évben több alkalommal fordultam írásbeli kérdéssel önhöz a Badacsonytomajhoz
köthető visszaélések ügyében.

A 24.hu „Ellenőröket küld az OLAF Badacsonyba a többszörösen megbüntetett projektek miatt”
című cikk számolt be arról, hogy „előre bejelentett helyszíni vizsgálatot tartott az Európai Csalás
Elleni Hivatal (OLAF) idén február 22-én és 23-án Badacsonytomaj polgármesteri hivatalában a
GINOP-7.1.9-17-2018-00018  és  a  TOP-2.1.2-15.VE1-2016-00009  azonosítószámú  projektekkel
kapcsolatosan. A balatoni település 2018-ban 2 milliárd 435 millió forintos vissza nem térítendő
támogatást  nyert  a  Tátika  nevű  épület  és  az  azt  körülvevő  tóparti  sétány  rehabilitációjára.  A
turisztikai fejlesztési projektnek az eredeti határidő szerint 2020 őszére kellett volna elkészülnie, de
eddig  egyetlen  kapavágás  sem történt  a  környéken.  A pályázat  körül  viszont  egymást  érték  a
hatósági  eljárások.  A Közbeszerzési  Döntőbizottság  (KDB)  októberben  azért  marasztalta  el  az
önkormányzatot, mert Krisztin N. László polgármester a pénzből a jegyzőnek és több városházi
alkalmazottnak fizetett  ki  milliós  nagyságrendű összegeket  projektmenedzsment  címén.  A KDB
határozata szerint a polgármester jogtalanul mellőzte a közbeszerzési eljárásokat, ezért összesen 6
milliós  büntetést  rótt  ki  az  önkormányzatra.  A büntetés  befizetését  a  polgármester  a  település
költségvetésének  módosításával  oldotta  meg.  Januárban  újabb  problémák  adódtak  a  projekt
tervezési szerződéseivel. A KDB egy frissen meghozott határozatában közbeszerzési eljárás jogtalan
mellőzése miatt megsemmisítette a koncepciótervekre vonatkozó szerződést, és ismét megbüntette
Badacsonytomajt, ezúttal egymillió forintra.

A projekt  körüli  törvénysértések  miatt  Orbán  Péter,  a  település  korábbi  alpolgármestere  tett
feljelentést,  melynek  nyomán  a  Veszprém  Megyei  Rendőr-főkapitányság,  a  Nemzeti  Adó  és



Vámhivatal, a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Központi Nyomozó Főügyészség is nyomoz.”

A fentiek alapján kérdezem Önt:

1. Meg tudja hivatalosan erősíteni, hogy a fenti két projekt miatti törvénysértések feltárása
érdekében folyamatban van-e nyomozati eljárás a magyar hatóságok részéről?

2. Nem gondolja-e,  hogy az  OLAF vizsgálat  miatt  az  ügyészségnek  a  nyomozás  felett
fokozott törvényességi felügyeletet kellene gyakorolnia?

3. A magyar hatóságok együttműködnek-e az Európai Csalás Elleni Hivatallal az elkövetett
jogsértések feltárása és az elkövetők felelősségre vonása érdekében?

Budapest, 2021. április 21.

Dr. Vadai Ágnes

Demokratikus Koalíció

1


