
Csapadékvíz elvezető rendszer EU-s pályázatának története 
 

Az Új Széchenyi Terv Közép Dunántúli Operatív Program keretén belül „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi 

rendszerek rekonstrukciója” tárgyú felhívásra benyújtott és támogatásban részesített „Csapadékvízelvezető 

rendszer rekonstrukciója Balatonkenese Városában” című, KDOP-4.1.1/E-11-2012-0009 azonosító számú projekt 

végrehajtása érdekében Balatonkenese Város Önkormányzata - 2013. május 23-án hatályba lépő - támogatási 

szerződést kötött a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel. A 

szerződésben rögzített támogatás 145.694.556,- Ft., a projekt összköltsége 161.882.840,- Ft. volt. 

 

A projekt három területet ölelt fel, Balatonakarattya Bercsényi strand, Balatonkenese Berek utca, valamint 

Balatonakarattya Állomás utca és környéke csapadékvíz-elvezető rendszerének rekonstrukcióját. A projekt 

előzetesen becsült közbeszerzési összköltsége 127.268.795,- Ft. volt, amelynek mintegy 90 %-át a 

balatonakarattyai beruházások tették ki. 

 

A Köztársasági Elnök Balatonakarattya községgé nyilvánításáról szóló 13/2013. (I. 8.) KE határozatával 

Balatonkenese város Balatonakarattya településrészét, Balatonakarattya néven községgé nyilvánította. 

Figyelemmel a csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciójára kötött támogatási szerződés hatályba lépésének 

időpontjára (amely megelőzte a Köztársasági Elnök döntésének hatályba lépését és Balatonakarattya község 

képviselő-testületének felállását), a projekt végrehajtása (a kivitelező kiválasztása) érdekében szükséges 

közbeszerzési eljárást Balatonkenese Város Önkormányzata készítette elő, írta ki és bonyolította le. 

 

Tekintettel azonban arra, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő kivitelezési szerződés és a 

csapadékvíz elvezetési rendszer rekonstrukciója elsősorban Balatonkarattyát érintette, ezért a felek konzorciumi 

együttműködési megállapodást kötöttek. E konzociumi megállapodás és az annak alapján a felek által jóváhagyott 

közbeszerzési szabályzat azt célozta meg, hogy a konzorciumban lévő önkormányzatok egymással tényleges 

együttműködésben és egyetértésben hozzák meg azokat a döntéseket, amelyek a közbeszerzési eljárás eredményes 

lefolytatásához és a legalacsonyabb ellenszolgáltatásra ajánlatot tevő kivitelező kiválasztásához voltak 

szükségesek és indokoltak. 

 

Balatonakarattya Önkormányzata képviseletében Matolcsy Györgyi polgármester asszony 2015. január 28-án, 

Balatonkenese Város Önkormányzata képviseletében Tömör István polgármester úr 2015. január 30-án (?) írta alá 

azt a konzorciumi együttműködési megállapodást, amely a felek egyetértését tükrözte valamennyi lényeges 

kérdésben. Balatonakarattya Önkormányzata különösen fontosnak tartotta konzorciumi megállapodás megkötése 

kapcsán rögzíteni, hogy újonan létrejött önkormányzatként még nem rendelkezik a pályázat megvalósításához 

szükséges önrészesedéssel, így önrészre még a konzorciumi megállapodással sem vállalhat kötelezettséget. Ezen 

felül a közbeszerzés eredményeképpen létrejövő kivitelezési szerződést Balatonkenese kötötte volna meg, így 

továbbra neki kellett volna gondoskodnia a 2012. november 9-én támogatásban részesített és akkor még közös 

költségvetésben megfelelően tervezett és elkülönített önrészesedés biztosításáról. A konzorciumi megállapodás 

Balatonakarattyára nem rótt feladatot, így értelemszerű volt, hogy pénzügyi hozzájárulással sem kell számolnia. 

 

A közbeszerzési eljárás lebonyolításra került, az ajánlattevők 2015. március 12-én megtették végleges 

árajánlatukat. Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 7-én fogadta el a 41/2015 

(IV.07.) számú határozatot, amellyel a közbeszerzési eljárást eredményesnek fogadta el, szükségesnek tartotta a 

legalacsonyabb árajánlatok elfogadását, mert a beérkezett összesített árajánlatok messze a támogatási összeg alatt 

maradtak. 

 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ezt követő napon tartott ülésén, 100/2015 (IV.08.) 

számú határozatával felbontotta a felek között létrejött konzorciumi együttműködési megállapodást. 

Határozatának indokolásában az Önkormányzat Képviselő-testülete arra hivatkozott, hogy a konzorciumi 

együttműködési megállapodás balatonkarattyai önrészesedésére vonatkozó része csak adminisztrációs hibából 

maradt ki a szerződésből, ezért az nem tálkozik Balatonkenese Város Önkormányzata szándékaival. 

 

A kialakult helyzettel kapcsolatban értelmezést igényel, hogy Balatonkenese Város Önkormányzata részéről miért 

csak a közbeszerzési eljárás eredményét követően merült fel a konzorciumi együttműködési megállapodás 

megszüntetésének szükségessége, miközben annak megkötése (2015. január 30.) és a testületi döntés meghozatala 

(2015. április 8.) mintegy két hónap eltelt. Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének döntése 

eredményeképpen Balatonakarattya mintegy nettó 120-130 millió Forintos csapadékvíz rekonstrukciós munkák 

ellenértékétől esik el. 

 

 


