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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. Palkovics László, innovációért és technológiáért 
felelős miniszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Csatornázási biznisz. Hány önkormányzat érintett az 
ügyben? " 

Tisztelt Miniszter Úr!

Az elmúlt években hol kisebb, hol nagyobb felületen, de sorozatosan jelentek meg azok a hírek, 
miszerint több tucat önkormányzat, és ezáltal több ezer ember érintett a települések által beszedett, 
csatornázási munkálatokhoz szükséges lakossági hozzájárulás jogosulatlan elköltése ügyében. 
Engedje meg, hogy ezt a problémát egy konkrét település példáján keresztül röviden ismertessem 
Önnel.

Egy 2011-es döntés szerint Karácsond községnek is jutott 1,4 milliárd forint abból a KEOP-os 
pályázati konstrukcióból, amelynek keretében 52 településen oldották meg a csatornázást és a 
szennyvíztisztítást. A projekt költségeihez azonban az önkormányzatnak és a lakosoknak is hozzá 
kellett járulniuk, a lakosok végül 140 millió forintot fektettek bele. Ennek az úgynevezett 
érdekeltségi hozzájárulásnak a megfizetéséhez a karácsondiak kedvezményes banki hitelt vehettek 
fel, a projekt megvalósításához pedig a település létrehozta a Karácsondi Víziközmű Társulatot.

2014-ben a csatornázás elkészült, a lakosság által befizetett hozzájárulásból viszont 120 millió 
forint megmaradt, mivel a projekt finanszírozását közben más források is segítették. Hiába maradt 
meg a pénz, az önkormányzat nem fizette azt vissza az embereknek, hanem a településen belüli utak
felújítására költötte.

A karácsondiak ezt az esetet nem hagyták annyiban és jogi útra terelték a véleményük szerint 
jogtalanul elköltött pénz ügyét. Végül igazuk lett, a Debreceni ítélőtábla ugyanis ez év 
szeptemberben döntött arról, hogy az önkormányzatnak vissza kell fizetnie az útépítésre elköltött 



csatornapénzeket. Ez az összeg, amelyet most a településnek elő kell teremtenie, az egyéb 
költségekkel együtt mintegy 150 millió forint.

Ugyanez a probléma egyes becslések szerint több tucat települést érint. Érden, ahol korábban a 
Közgép, újabban a Duna Aszfalt, illetve a Dolomit Kft. végezték a csatornázási munkálatokat, a 
lakosság nem járt sikerrel, a rendőrség ugyanis megszüntette a nyomozást az ügyben.

De jelenleg egy igen hasonló ügyben nyomozás folyik sikkasztás és közokirathamisítás gyanújával 
a Tolna megyei Iregszemcsén is. Itt a település egyik független önkormányzati képviselője tett 
feljelentést azért, mert a gyanú szerint önkormányzati pályázatokhoz szükséges önerő biztosítására 
használhatták az iregszemcsei víziközmű társulat lakossági befizetéseiből származó pénzt. Egy 
könyvvizsgálói jelentés szerint a település csatornázási munkálatainak elvégzésére létrehozott 
társulat kilenc alkalommal nyújtott kölcsönt az önkormányzatnak. A nyomozás jelenleg is 
folyamatban van.

Nyilvánvalóan látszik tehát, hogy a karácsondi eset nem elszigetelt és példa nélküli. Néhány évvel 
ezelőtt Nagykőrösön szintén a csatornapénzek miatt emelte fel szavát a lakosság, ők is a 
visszafizetést követelték. Az ő nyomásgyakorlásuk úgy tűnt, hogy sikereket ért el, Lázár János 
ugyanis, akkor még miniszterelnökséget vezető miniszterként egy kormányinfón igazat adott a 
megkárosított lakosoknak és azt mondta:

„Ha a társulati tagok többsége úgy dönt, hogy ki kell fizetni, akkor ki kell fizetni, nincs mese. 
Mindenkinek, aki a pénzt visszakéri. Nem is többségi elv van, hanem mindenkinek, aki a pénzt 
visszakéri, vissza kell adni.”

A következő kérdésekkel fordulok Miniszter úrhoz és kérem, hogy a téma súlyához mérten 
tiszteljen meg majd a válaszadáskor, hogy mellőzi a politikai sárdobálást és helyette inkább valódi 
válaszokat ad.

Egyes hírek szerint a karácsondi eset mellett még több tucat település lehet érintett a csatornázási 
munkálatokra beszedett lakossági hozzájárulás helytelen, nem az eredeti célokra történő elköltése 
ügyében. Milyen információkkal rendelkezik erről a problémáról a kormány? Van róla 
információjuk, hogy hány település lehet még érintett? 

Az elmúlt években több település lakói is felemelték a hangjukat a nyilvánosság előtt a 
csatornapénzek ügyében, foglalkozott-e ezzel a kérdéssel érdemben a kormány? Amennyiben igen, 
mire jutottak, amennyiben nem, miért nem foglalkoztak vele? 

Az ilyen és ehhez hasonló esetek kapcsán látszik, hogy megfelelő kontroll és szabályozás nélkül a 
korrupció és a gazdasági visszaélések a legkisebb közösségekben is könnyen megjelenhetnek. 
Támogatna-e a kormány egy olyan határozati- vagy törvényjavaslatot, amely a korrupció és 
gazdasági visszaélések elleni küzdelmet segítené? 

Támogatná-e a kormány egy vizsgálóbizottság létrehozását annak érdekében, hogy felderíthető 
legyen, hogy országosan pontosan hány településen történtek visszaélések a csatornapénzeket 
illetően? 

Várom érdemi válaszát!
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Dr. Keresztes László Lóránt
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