
„Rövid tőmondatokban” a Velencei-tó Kapuja 
projekt helyzetéről Azoknak, 

akik a valóságot és az igazságot akarják ismerni

–  Velence Város Önkormányzatának helyzete stabil. Nem volt, jelenleg sincs és nem is tervezzük a
település és az intézmények üzemeltetéséhez úgynevezett működési hitelt felvenni.

–  Nincs határidőn túli tartozása Önkormányzatunknak, van viszont elsősorban néhány vállalkozónál
kintlévősége, amelyek ügyében szükséges lépéseket megtette. 

–  Önkormányzatunknak jelenleg is van lekötött jelentős pénzvagyona, amely természetesen a projekt
megvalósítására betervezett eredeti összegnek megfelelő.

–  Az Önkormányzat vagyona 2008-ban 6.447.527.000.- Ft volt, 2010-ben pedig 7.503.392.000.- Ft-
ra nőtt és a továbbiakban a projekt megvalósulásával egy időben további 2,2 milliárd forinttal fog nőni.

–  Önkormányzatunk 2007-ben bocsátott ki 1 milliárd forint értékű svájci frank alapú kötvényt és ezzel
egy időben még további 500 millió forint vagyonbevétele is volt. Ezek biztosították az eddig megvalósult
fejlesztésekhez szükséges önrészt, így épülhetett meg az Általános Iskola, Szakorvosi Rendelő, Meseliget
Óvoda I. üteme, Civilház, Közösségi Ház, játszóterek és a Velencei-tó Kapuja eddigi része. Ezek ön-
részének összege: 1.495.089.534.- Ft.

–  A Velencei-tó Kapuja projekt kivitelezője, a K+K Bau Zrt. tevékenységével összefüggő néhány
információ: 

•    Európai Uniós, nyílt közbeszerzési eljáráson nyert. 

•    Két közbeszerzési eljárás előtte eredménytelen volt.

•    A projekt nincs alultervezve, a kiírt összegből megvalósítható lett volna.

•   2009. szeptemberi Kormánydöntés alapján az Irányító Hatóság írásbeli jelzésére kötelező volt
már a harmadik közbeszerzési kiírásakor előleg fizetésének a lehetőségét biztosítani a kivitelező
számára. Az előleg fizetésének kötelezettségét, és ennek elszámolási rendszerét is 8 szinten
ellenőrizték.

•   A Magyar Államkincstár, miután a kivitelező felszámolás alá került és a munkát nem folytatta,
így 382 millió forint előleget (ebből állami rész 249.558.559.- Ft, önkormányzati rész
132.446.695.- Ft) nem tudott még visszavonni, így ez az a költség, amelyet a vállalkozó nem a
projektre kötött és nem számolt el vele.

•   A K+K Bau Zrt. összesen 549.979.376.- Ft előleget kapott, melyből a Magyar Állam és az
Európai Uniós költségvetését terhelő 359.293.647.- Ft (65,3%), Önkormányzatunkat terhelő
190.685.729.- Ft. (34,7%)

•   A kifizető minden esetben kivétel nélkül, minden számla esetében a Magyar Államkincstár
volt és mindig a számlák teljesítését követően utalta el a pénzt a kivitelezőnek. A kifizetett
előleget a számlákból a Magyar Államkincstár arányosan visszavonta. 

•   Jelenleg a projekt 27,5%-os készültségi állapotban van és csak ennek megfelelő, tehát az elvégzett
munka arányában történtek az Államkincstár részéről a résszámla kifizetések. 

•   A fentiek miatt az Önkormányzat 2011. október 13-án büntető feljelentést tett a K+K Bau Zrt.
ellen.

•   Az Önkormányzat érzékelve a kivitelezőnél lévő gondokat, nyáron átvette a munkaterület őrzését
és azóta is mi őriztetjük, ezzel tudjuk az Önkormányzat vagyonát védeni, hiszen ez jelenleg is
munkaterület, ahova nem lehet a későbbiekben sem belépni illetékteleneknek. 



•   A kivitelező ellen folyik a felszámolási eljárás és a rendőrségi eljárás is megkezdődött.

•  Az Önkormányzat érdemi tárgyalásokat folytat a Közreműködő Szervezettel és az Irányító
Hatósággal és ennek eredményeképpen megállapodtak a projekt folytatásában. 

•   A Magyar Állam képviselője jelezte, hogy a kivitelező által el nem számolt előleget, melynek
állami része 249.558.559.- Ft, nem tudja odaadni. 
Az Önkormányzatunkat „csak” 132.446.695.- Ft érinti az el nem számolt előlegből, de mivel az
állami részt is nekünk kell biztosítanunk, így mind a 382 millió forint minket terhel. 

•  A Képviselő-testület a folytatás vagy nem folytatás kérdésében mérlegelte a következőket: mely
szerint a jelenleg kialakult helyzetben a legolcsóbb megoldás a projekt folytatása és befejezése
(cca. 500 millió forint), az eredeti állapot helyreállítása cca. 1,5 milliárd forint, az épület csökken-
tett építése cca. 900 millió forint. Csak a folytatás biztosíthatja azt, hogy optimális esetben 2012.
nyarán a strand működhessen és 2012. év végéig az egész projekt befejezésre kerüljön.

•  A másik két esetben a beruházás átnyúlna 2013-ra, ami nem felel meg sem Velence érdekeinek,
sem a Magyar Állam európai uniós támogatásnak, az elszámolási határidő kötelezettségének. 

•  A támogatási szerződés, amelyet az Önkormányzat és a Magyar Állam nevében eljáró Irányító
Hatóság kötött, valamint az általuk és még több ellenőrzésre jogosult szerv által is leellenőrzött
vállalkozói szerződés minden törvény által biztosított garanciális elemet tartalmaz. Ezért lehetett,
hogy a 382 millió forint el nem számolt előleggel (Önkormányzat kára) szemben a Felszámoló
felé Önkormányzatunk kivitelezői igényként, 900 millió forintot tudtunk bejelenteni.

•   Az Önkormányzat és a Támogató egyetért abban, hogy a beruházást változatlan tartalommal kell
folytatni és befejezni 2012. december 31-ig. Ezért ennek megfelelően a Támogatási szerződés
módosítási eljárás is megkezdődött. 

Nyilvánvalóan felvetődött kérdés: „Honnan varázsolja elő az Önkormányzat a kivitelező jóvoltából
kiesett pénzt?” 
Két lehetséges út van, melyben döntött a Képviselő-testület, a forgalomképes vagyonból értékesíteni és
párhuzamosan egyéb banki pénzügyi forrást biztosítani. 
Elsősorban területet szeretnénk eladni idegenforgalmi fejlesztés céljára, de mivel ez lassú folyamat, ezért
párhuzamosan megkezdtük az újabb kötvénykibocsátásra való előkészületeket. Ezekhez a munkákhoz
szakértőket bíztunk meg. 

Ezek a lépések kényszerlépések, nem szolgálnak örömünkre, de nem veszélyeztetik a település létét,
nem sodorják kilátástalan helyzetbe. Az ajánlatok beérkezését követően nyilvánvalóan a szükséges
kockázatelemzéseket az Önkormányzat elvégzi. 

Ki a felelős mindezért? kérdezik sokan és jogosan. Alapvetően az a kivitelező, aki jogszerűtlen maga-
tartást tanúsított és megindult ellene a rendőrségi eljárás. Ehhez őt hozzásegítették mindazok, akik miatt
több mint négy hónapot késett az engedélyek kiadása, azok, akik egyéni érdekük vagy pártpolitikai in-
díttatásuk alapján rossz hírét keltik Velencének és bizalmatlanná tesznek e miatt nagyon sok embert és
fokozzák a károkat. 

Mindezek együtt több kárt okoznak, mint amelyet a kivitelező egyedül képes volt elkövetni. 

Önkormányzatunkat semmilyen jogi, sőt erkölcsi felelősség nem terheli, hiszen a pénzeket
közvetlenül a Magyar Állam fizette ki, minden pályázat és szerződés több szakértő munkájának
eredményeként került a Képviselő-testület elé. 
A fejleményekről természetesen rendszeresen tájékoztatjuk a lakosságot, hiszen a Velencei-tó
Kapuja mindnyájunk közös ügye.
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