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országgyűlési képviselő G 9

Írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbel i
választ igénylő kérdést kívánok intézni a Miniszterelnök Úrho z

„Rendszerszintű visszaélések a KEOP forrásainak terhére? ”

címmel.

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

Balatonfenyves Község Önkormányzata részére folyó év május 13 . napján kelt döntésse l
31 .920.010 forint vissza nem térítendő támogatás került odaítélésre, a „ KEOP 4.9.0/11
Epületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” elnevezésű
pályázat keretében.

Az Önkormányzat honlapján elérhető információk szerint a kés őbb támogatási döntéssel
érintett pályázat elkészítésével a képviselő-testület a Goodwill Consulting Pályázat i
Tanácsadó Kft-t bízta meg. (Balatonfenyves Község

a..
22/2012 .(II .17 . )

Kt.sz. határozata)

A megvalósítás során közbeszerzési eljárás bonyolítására volt szükség, melyne k
lefolytatásával az Arkánum X Bt-t, illetve minden bizonnyal annak jogutódját (hiszen a jelöl t
szervezet a határozathozatal időpontját megelőzően - 7 nappal korábban 2013 . 06. 20-án - már
törlésre került) az ARKÁNUM X Kft-t bízták meg . (Balatonfenyves Község
Önkormányzatának 103/2013 .(VI.27.) Kt .sz. határozata)

A közbeszerzési eljárás nyertese a Goodwill Energy Kft-lett, amely eredmény
Balatonfenyves Község Önkormányzatának 112/2013 .(VIII .05.) Kt.sz. határozatában i s
rögzítésre került .

A leírtakkal kapcsolatosan az alábbi megállapításokat, illetve kérdéseket fogalmazom meg .

A közbeszerzési eljárást bonyolító szervezet cégvezet ő tulajdonosa Harsányiné Bodóczi
Ildiló (an: Kele Ildikó Mária) Ugyanezen személy egyébként beltagja és cégvezet ője is volt a
jogelőd szervezetnek is . Az eljáráson (melynek nettó értéke 25.260.200.- forint)
http://kozbeszerzes .hu/data/hirdetmeny/porta) 14584 2013 .pdf
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társaságnak ugyancsak tulajdonosa a fent nevezett személy, mégpedig az eredeti KEOP
pályázatot az Önkormányzat részére elkészít ő GoodWill Consulting Kft-n keresztül .

Harsányiné Bodóczi Ildikó tehát valamennyi gazdálkodó szervezet tagjai között szerepe l

A kivitelezést elnyerő Goodwill Energy Kft másik tulajdonosának, Harsányi Gábornak (an :
Dr. Pósalaky Gabriella) 1165 Budapest, Hangulat utca 14 .) az édesanyja, Dr. Harsányiné Dr.
Pósalaky Gabriella (an : Böszörményi Ilona) 1165 Budapest, Hangulat utca 14. tagja a
közbeszerzési eljárás lebonyolításáért felel ős Arkánum X Bt.-t jogutódjának, az ARKANUM
X Rendezvényszervező és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaságnak .

A közbeszerzésekről szóló 2011 . évi CVIII. törvény 24. §-ában meghatározott
összeférhetetlenségi okok a fentiekben bemutatott személyi összefonódásokat ajánlatkérői és
ajánlattevői oldalon egyaránt tilalmazzák . Erre való tekintettel, a konkrét eset kapcsán a
szabálytalansági eljárás haladéktalan megindításától eltekinteni nem lehet .

Jelentős kockázatot hordoz magában a valós verseny hiánya, ugyanis ennek révén a
tényleges piaci árnál lényegesebb magasabb érték beállítása mellett is sor kerülhetett a
kivitelezési szerződések létrehozására . Ezzel az eljárással súlyos károk okozhatóak a
mindenkori költségvetési forrásokban.

Járulékos rendszerszint ű kockázatot jelent, hogy a Goodwill Energy Kft 2011 .07.13-tól a mai
napig 54 db . közbeszerzési eljárás nyerteseként került kihirdetésre, összesen 1 .549.635 .043
forint értékben. Fennáll a lehetősége annak, hogy az egyéb pályázatok keretében is hasonl ó
jellegű visszaélések történhettek, különös tekintettel arra, hogy a beszerzése k
finanszírozását nyújtó mindössze három támogatási konstrukció igen rövid
idő intervallumban volt csak megpályázható .

Fentiekre való tekintettel kérdezem, hogy Tisztelt Miniszterelnök Úr véleménye szerint a z
NFU, illetve a támogató képviseletében eljáró közreműködő szervezet (NKEK Nemzeti
Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft .) megsértette-e az elő írt ellenőrzési
kötelezettségét?

Kérem Tisztelt Miniszterelnök Urat, hogy a mellékletben csatolt — a Goodwill Energy Kf t
által elnyert beszerzéseket bemutató — táblázat alapján mindenre kiterjedően
megvizsgáltatni szíveskedjék, hogy az egyes projektekkel összefüggésben felmerült-e a z
általam felvázolt példához hasonló összeférhetetlen helyzet, illetve ezen vizsgála t
eredményérő l tájékoztatni szíveskedjen .

Kérem továbbá Tisztelt Miniszterelnök Úr szíves tájékoztatását arra vonatkozólag is, hogy a
csatolt táblázatban jelölt pályázati kiírások megnyílta és lezárulta között pontosan mennyi id ő
telt el, illetve előfordulhatott-e, hogy az egyes pályázatokat készítő személyek
intézményrendszeren belüli bizalmas információkhoz jutottak az egyes kiírások várható
megjelenése és tartalma tekintetében?

Várható-e hogy a Miniszterelnök Úr irányítása alatt álló, és a Kbt . 140 . § (1) bekezdésében
foglalt feladat- és jogkörük alapján a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból történő
eljárásának kezdeményezésére jogosultak a nyilvánvalóan szükséges intézkedéseket
megteszik?

Budapest, 2013 . szeptember 17 .

Tisztelettel :

r János
obbik



Iktatószám Rövid tartalom Közzététel dátuma Határidő

16802/2011

KEOP 2011-4-2 .0-A pályázat keretében 38,64 kW
napelemes háztartási méret ű kiserőmű hálózat i
visszatáplálással rendszer telepítése, villamos szerelés e
és üzembe helyezése 2011 .07 .13

Ajánlatkérő
Kempelen Farka s
Gazdasági .
Vendéglátó,
Idegenforgalmi ,
Alapítványi
Szakközépiskola ,
Szakiskola és
Kollégiu m

17326/2

KEOP 2011-4-2 .0-A pályázat keretében 26 kW
napelemes rendszer telepítése, valamint 48 m2
az pkoi;ekt áros rendszer íeleoítése H őgyész Nagykbzség
Önkcrr.-,iyzat Intezr-nyeire 2011,07 .18

Hőgyész
Nagyközség
Önkormányza t
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154/2011

23,52 kVV napelemes láztartási méret ű kiserőm ű hálózat i
v~sszatá;~lálással rendszer telepítése, villamos szerelése
és üzembe helyezése, ' valámint 12,1 m2 nettó felület ű
napkollé;;toros HMV készítő rendszer telepítése é s
üzembe helyezése 2011 .07 .20

Báta Község
Önkormányzat

15325/2011

32 kW napelemes háztartási méretű kiserőmű hálózati
visszatáplálással rendszer telepítése, villamos szerelés e
és üzembe helyezése, valamint 47m2 nettó felület ű
napkollektoros HMV készít ő rendszer telepítése é s
üzembe helyezése 2011 .07 .25

_

Szakcs Község
Önkormányzata

18191/2011

KEOP 2011-4-2 .0-A pályázat keretében napelemes
rendszer telepítése, villamos szerelése és üzemb e
helyezése, valamint napkollektoros rendszer telepítés e
Porcsalma Község önkormányzat Intézményeire 2011 .07 .27

Porcsalma
Nagyközség
Önkormányzata

18947/2u11

KEOP 2011-4-2 .0-A pályázat keretében napelemes
rendszer ; valamint napkollektoros rendszer telepítése é s
üzerimbe helyezése Bársonyos Község
Önkományzatának IcJtskorúak Szociális Otthonára 2011 .08 .05

Község i
önkormányza t
Bársonyo s

19066/2011

KEOP 2011-4-2 .0-A pályázat keretében napeleme s
rendszer telepítésé, vIliarnos szerelése és üzemb e
helyezése Bogyiszló Község önkormányzatána k
Intézményeire . 2011 .08 .05

Bogyiszló Közsé g
Önkormányzata

45 508 23 5

45 740 290

35 931 87 2

45 560 000

40 584 800

22 289 24 4

41 701 739

Érték



19048/2011

KEOP 2011-4-2.0-A pályázat keretében napelemes ,
v§m Mnpknapkullektoros rendszer telepítése, villamo s
szerelése, és üzembe helyezése KÖleKözé
tokr

	

ykáná Intézményeire . 2011 Ö8 0
ölesd Kökség |
önkormányzat

4800 ?
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KEOP 2011-4-2.0-A pályázat keretében napeleme s
rendű+kle s\vkoros szerelése és üzemb e
hé Íy
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Iyazk keretében napeleme
s rendszer telepítése, Q
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szerélése és üzembe

	

«
helyezése, A§min apko6eomSHUVkszté
rendszer tepís és üzembe helyezése Béta Közsé g
önkormányzatának intézményeire « 2012$8 .0e

.
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Béta Község i
önkormányzat

12160/2012

.
KMOP 3 .3 .3-11-2011-0123 -Np§eme rendsze r
kiépítése

.

201108 .10

Csontváry Kosztka
Tivadar Általános
és Alternatív Iskol a

12116/2012

.

	

.

	

.
KMOP 3 .3 .3-11-2011-0125 - Napelemes rendszer
k p ¥s 2012.08 .10

ts.
ETALONSPORT
Általános és
Sportiskola
Pestszentlő rin c

12191J012
Epu«

	

g7tEfe¥sfejlesztés kitájékoztató az
eljárás '

	

ménvér 2012/815
F add Nagyközség
önkormányzata

[»

	

~ \
15444/12

KEQR2Ó11-42GAzpáiz!k leében2 kW .
napelem es rendszer telepítése, v amim 48 m2
npGáto rend3zer telepítése Hbgw62 NaAŐzsg
ÖnkKm

	

7at Intézményeire

.

20121017 .

.

.
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18233/2012

.

	

z 2
Tájékozóa eljárás )@dmAm+d . AKMOP &3:11 -
2011-qaazonosító számú projekt megvalósítá s
keretében Napelemes rendszer kiépítése (Ule út 2012.11 .23

•
Budapest XVIII .
kerüle t
pestsznöwn-
Palsz mm r
önkormányzata

40 a97 0

41 769 01 4

35 93-1 87 2

32 6 764

33 883 15 9

75 278 50 5

45 740 29 0

33 896 45 0



18237/2012

Tj¢K

	

t6a eljárás eredményérő l %A KMOP 3 .3 .3-11 -
2011 :0109 azoiosító számú projekt megvalósítá s
x

	

bnNapeCeme rendszer kiépítése (Városház
utca)

	

»

	

2

	

^

	

» 201211 .23

Budapest XVIII .
kerület
P kszem6Hn.
Pestszentiinre
Önkormányzata

17167/2012

KE\P211-2:Apyzlke leenaa;4kA
epe¥/° rendszer telepítése, villamos szerelése é s
üzembea¥pzs a Kémpelen Farkas Gazdasági ,
Vendéglátó, Idegenforgalmi Alapítványi Szakközépiskola ,
Szakiskola és Kollégium épületén

<

	

§
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2795/2013

KEOP 2012-4 .10 .01A számú pályázat keretébe n
napelemes rendszer telepítése Gárdony Váro s
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala épületére 2013$2 .25

Gárdony Váro s
Önkormányzata

2799/2013.

KEOP' 2012-4 .10 .01A számú pályázat keretébe n
napelemes rendszer telepítése a mez őtúri 4835

	

699
helyrajzi számon fekvő tanintézmények épületeire 2013 03$1

Mez ő túr Város
Önkormányzata

:e&2

KEOP 2012-4 .10 .01A szr'..mú pályázat keretében 61,52
kWp m ke«aRmén]nape§me ense! |eepmel s
Ercsi Város

	

k

	

,kánképületeire

	

.

	

v §

	

20130$*
Ercsi Város
ÓA\pánAm

2800/201

2)12-4 .10 .0/A.&0Zszámú pá áyzalkeretébe n
ppee®

	

'rendszer telepítése. amezőtúri 2Eé 2232/ 3
he yy|ra / számon fekvő tanintézmények épületeire

	

.

	

. .

	

2013 .03 .04
Mezász k./a
Önkormányzat a

2801/2013
KEOP

	

1241&$wszámú pályázat (napelemes °
ren2e,. @RéÍ BEs köbeszerzési eljárása

.

	

.
)013 0&05

Hidas Közt...ég
önkormányzat

3294/2013

KEOP 2012-4 .10 .0/A számú pályázat keretében 30,72
k\Np csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése
u

	

2zm

	

aó Község Önkormányzatának épületeire 2013 .03 .08

Jászszentlászló
Község i
Önkormányzat

2850/2013

KEOP 2012-4 .10 .0/A számú pályázat keretében 36 kWp
csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítés e
Szihalom Községi Önkormányz!épületeire 2013 .03 .08

Szihalom Közsé g
Önkormányzata

33 871 a.

45 508 23 5

24 034 30 0

33 337 70 0

48 70) 5)¢

18 00 1 , 800

5 344 30 0

24 406 90 0

28 e00 90 0



2855/2013

KEOP 2012-4 .10 .01A számú pályázat keretében 48 kWp
csúcstelesiményü napelemes rendszer telepítés e
Zégyvarékas Községi önkormányzat közintézményeire 2013 .03 .08

ZagyvarékA s
Közsé g
Önkormányzat a

3107/2013

KEOP 2012-4 .10 .01A számú pályázat keretében 39,36
kWp csúcsteljesítmény ű napelemes rendszer telepítés e
Madaras Község Önkcrmányzatának épületeire 2013 .03 .11

Madaras Közsé g
Önkormányzata

34~ 13

KEOP 2012-4 .10 .0/A számú pályázat keretében 31,6 8
kWp csúcsteljesítmény ű napelemes rendszer telepítése
Vép Város önkormányzat épületeire 2013 .03 .11

Vép Város
önkormányzata

3492/411

KEOP 2012-4 .10 .0/A zcámá pályázat keretében 33 .36
kWp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése
a. kisújszállási Arany János Református Általános Isitál a
épületéire 2013 .03 .13

_

Arany Jáncs
Református
Áltálános lkkola

3298/2013

KEOP 2712-4 .10 .01

	

számú pályázat keretében 24,9 9
kWp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése
a Kisvárdai Református Általános Iskola és Gimnáziu m
épületár .:!, 2013 .03 .15

Reform átu
Egyházközség

3227/2013

KEOP 2012-4 .10 .OiA számú pályázat keretében 45,84
kWp cs! csteljesítmé% ű napelemes rendszer telepítése
Má ocs Város önkormányzat épületeire 2013 .03 .15

Mágocs V`xos
Önkormánlzata

3963/2013

Tájékoztató a „KEOP-2012-4 .10 .0/A Napelemes rendsze r
kiépítése (Pilinszky János Általános Iskola ,
Városgondnokság)” tárgyú közbeszerzési eljárá s
eredrr'én érő l . 2013 .03 .20

Balatonkenese
Város
Önkormányzata

3633/2013

KEOP 2012-4 .10 .0/A számú pályázat keretében 38,4
kWp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése
Tass Község Önkormányzat épületeire 2013 .03 .20

Tass Község
Önkormányzata

3938/2013

Tájékoztató a „KEOP-2012-4 .10 .0/A Napelemes rendsze r
kiépítése (Vörösmarty Mihály Gimnázium, Arany Jáno s
Általános Iskola és Óvoda)” tárgyú közbeszerzési el árá s
eredmén érő t . 2013 .03 .22

Szentgotthárd
Város
Önkormányzata

38 134 40 0

31 300 38 7

25 170 60 0

26 354 40 0

19 733 1t) 0

36 427 50 0

23 270 50 0

30 499 30 0

36 155 3 .)0



3671/2013

KEOP 2012-4 .10 .0/A számú pályázat keretében 33 .62
kWp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése
3alatonczemes Község Önkormányzat épületeire 2013 .03 .22

Balatonszemes
Község i
Önkormányzat

3946/2013

Tájékoztató a_,,KEOPP-2012-4 .10 .0/A Napelemes rendsze r
kiépítést: (Bodrogknzi Járóbeteg Szakrendelő Nonprofit
Kft .)" tárgyú ktizCeszerzési eljárás eredményér ő l . 2013 .03 .22

Bodrogköz'
Járóbete g
Szakrendé,ó
Nonprofit Kft .

4069/2013

KEíOP_2011-4-2 .0-A pa!yáz'at keretében napelemes
rendsze; telepítése, vil,amos szereiése és üzemb e
helyezése Bogyiszló Község önkormányzatána k
Intézményeire 2013 .03 .22

Bogyiszló Közsé g
Önkormányzata

3290/20' 13

KEOP 2012-4 .10 .0/A számú pályázat keretében 25,68
kWp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítés e
Környe Község önkormányzat épületeire 2013 .03 .22

Környe Község
Önkormányzat a

3923/2013

Tájékoztató az eljárás eredményérő l a „KEOP-2012-
4 .10 .0/A Napelemes rendszer kiépítése (Pannónia
Kulturális Központ és Könyvtár)” tárgyú közbeszerzés i
eljárás tárgyában . 2013 .03 .27

_

Balatonalmád i
Város
Önkormán zat a

3929/2013

Tájékoztató a "KEOP-2012-4 .10 .0/A, Napelemes
rendszer kiépítése a balatonf űzfő i Irinyi János Általános
Iskolában" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményérő l . 2013 .03 .27

Balatonfüi ;ó Város
önkormányzata

3932/2013

Tájékoztató „A KEOP-2012-4 .10 .0/A azonosító számú
projekt megvalósítás keretében Napelemes rendsze r
kiépítése (Egységes Pedagógiai Szakszolgálat )” tárgy ú
közbeszerzési eljárás eredményéről 2013 .03 .27

Celldömölk Váro s
Önkormányzata

3935/2013

Tájékoztató a „KEOP-2012-4 .10 .0/A Napelemes rendsze r
kiépítése (Celldömölki Városi Általános Iskola é s
Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölki épületegyüttes) ”
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményér ő l . 2013 .03 .27

Celldömölk Váro s
Önkormányzata

25 755 00 0

19747100

41 701 73 9

20 397 20 0

39 699 50 C

27 012 00 0

18 699 1 0 0

38 143 60 0
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3967/2013

Tájékoztató a ;„KEOR-2.012-4 .10 .0/A Napelemes rendsze r
kiépítése (Büki 9u@ődési

	

Sportközpont, Könyvár ”
tárgyú közbeszerzési eljáme eredményérő l . 2013 0&)7

Bük Város
önkormányzat a

3949/2013

Tájékoztató a

	

EOP2024 10 @k Napelemes rendsze r
kiépítése (Grassalkovich Antal Szakképző Iskola és
Tanm űhely)" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményérő l . 2013 .03 .29

urassaíKoVicn Anta l
Szakközépiskola ,
Szakiskol askB és
Felnőttek Általános
§kAa

*485/2013

KEOP 2011-4-2 .0-A pályázat keretében napelemes ,
valamint napkollektoros rendszer telepítése, villamo s
s ér |e ése

	

üzembe helyezése Kölesd Község
önkimán z bnak|Mézmém 6» 2013 .03 .29

Kölesd Község i
Önkormányzat

4g82043

KEOPza11-z$&páláyztkre!en1318kWp
npe§res rendszer, valamint 2a;1m2nt ó! @e§%

	

.
napkollektoros HMV k@2t ö! rendszer telepítése é
üzembe helyezése Bársonyos Község
ŐA6bá7& nake

	

Lo6aKSzo d Szociális Otthonára

.

2013.03.29

.

Bársonyos Közsé g
önkorrnánvzata

[

3491/2013

kEOP2o124.10@a számú mARáy Alkeretében 3 g , 2
k & csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése
a O/ Szabó Béla Református Általános Iskola, vabmi @
G.Saó Béla Református óvoda épületére 2013.04 .01

3

8 4694/2013

	

@#sz@s r na•e§me rendszer tele

	

s

	

2013.04 .05

	

E

	

h

	

közsé •

.
Kiskunhalas i
Református
Egyházközség

3966/2013

Tájékoztató a „KEOP-2012-4 .10 .0/A Napelemes rendsze r
kiépítése (Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola é s
VndógmdpMSakskla"tárgyú közbeszerzési eljárá s
eredményérő l . 2013.04 .01

BokVáros
önkormányzata

3945/2013

Tjpo! laóa,KEOP2o12&10@A Napelemes rendsze r
kiépítése (Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Berhidai Közö s
önkormányzati Hi! |a) tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményérő l (Bmd% 20130$5

Berhida Váro s
önkormányzata_

DAOP 4 I \11-0120018 számú pályázat keretében a
Kecskepéti

	

Pálmácska óvoda épületének
K c k mé
Református

932 50 0

21 927 60 0

40 897 e30

22 289 24 4

31 ]40 70 0

39 699 50 0

33 580 90 0

148 738 42 9



4525/2013

KEOP 2012-4 .10 .0/A számú pályázat keretében 30,24
kWp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítés e
a Rakovszky Sámuel Általános és M űvészeti Iskol a
épületére 2013.04 .15

Gávavencsellő
Nagyközség
Polgármesteri
Hivatal a

6112/2013

KEOP 2012-4 .10 .0/A számú pályázat keretében 58,56
kWp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítés e
a Kisújszállási Móricz Zsigmond Református Gimnázium ,
Szakközépiskola épületeire 2013.04 .19

Móricz Zsigmond
Reformátum Gimn . ,
Szki . és Kell .

111946/2013

KEOP-4 .9 .0/11-2012-0030 számú pályázat keretébe n
lépületer,ergetikai fejlesztés megújuló energiaforrássa l
kombinzava Ágasegyháza Község önkormányzat a
színvára 2013,07 .15

_

Ágasegyhza
Község
Önkormányzat

12342/2013

	

+Intézményeire

EOP 20 ,1-4-2 .0-A pályázat keretében napeleme s
rendszer telepítése, villamos szerelése és üzemb e
helyezése Éogyiszló Község Önkormányzatának

2013.07 .31
Bogyiszló Közsé g
Önkormányzat a

14584/2013

KEOP-4 .9 .0/11-2012-0031 számú pályázat keretébe n
épületerergetikai fejlesztés napelemes rendszerre l
kiegészítve a Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivata l
épületén 2013.09 .06

Balatonfenyves
Közsé g
Önkormányzata

24 021 10 0

46 262 40 0

17 761 O0 0

41 701 73 9

25 260 20 0
549 635 043
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