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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 36 perc.)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, minden kedves érdeklődőt, aki
érdeklődik a bizottság munkája iránt, illetve a meghívottakat.

Szeretnék bemutatkozni, de mielőtt ezt megtenném, először is engedjék meg, hogy
gratuláljak minden megválasztott képviselőnek a megválasztásához, újaknak az
újraválasztásához, akik pedig először kerültek be a Magyar Országgyűlésbe, nekik különösen
is.

A felszólalásokhoz technikai javaslatként szeretném elmondani azt, hogy aki felszólal,
az használja ezt a készüléket a gomb benyomásával, és amikor elvégezte a felszólalást, akkor
kapcsolja ki, mert különben a másik felszólalónak nem lehet hallani a felszólalását. Ez azért
fontos, mert itt vannak körünkben Földi Erika és Lajtai Szilvia gyorsírók, akik szó szerinti
jegyzőkönyvet készítenek, és ezenközben ők akkor nem tudják leírni azokat a fontos,
elhangzott felszólalásokat, amelyek mindenki számára fontosak lehetnek.

Tisztelt Bizottság! Megállapítom a határozatképességet. 17 fő személyesen van jelen,
ketten vannak helyettesítéssel.

A bemutatkozásom akkor a következő. Szerintem jó néhányan ismernek engem. Én
korábban voltam a bizottság alelnöke, elnöke is. Többedik ciklusban vagyok országgyűlési
képviselő, polgármesterként is funkcionálok. Az önkormányzati világot viszonylag jól
ismerem, talán elmondhatom magamról. Mellettem alelnökként Habis László egri
polgármester úr ül a Kereszténydemokrata Néppárt részéről, jobb oldalamon pedig Apáti
István a Jobbik részéről, aki alelnökként került be a bizottságba. Ő korábban jegyzőként
dolgozott, tehát közszolgálatban vett részt.

A meghívóban jelzett napirendhez kérdezném, hogy van-e más napirendi javaslat.
(Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincs. Akkor a meghívóban kiküldött napirendről szavaznánk.
Ki ért egyet a napirendi javaslattal? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Volt-e ellenszavazat,
tartózkodás? (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk a napirendet.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvényjavaslat
(T/32. szám) (Kósa Lajos, Rácz Róbert, Lasztovicza Jenő, Tasó László, dr. Tiba István,
dr. Tóth József, Rogán Antal, Tarlós István, dr. Szűcs Lajos, Kocsis Máté, dr. Kovács
Zoltán, dr. Cser-Palkovics András és dr. Dorkota Lajos (Fidesz) képviselők önálló
indítványa)

Az 1. napirendi javaslat döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és
általános vita. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
törvényjavaslat T/32. szám alatt került benyújtásra, Kósa Lajos és társai nyújtották be.

Szeretném megkérdezni, hogy az ÖM részéről ki van itt. (Senki sem jelentkezik.)
Senki. Így akkor a minisztérium véleményét az ügyben nem ismerjük meg. Akkor átadnám a
szót Kósa Lajos előterjesztőnek.

Kósa Lajos szóbeli előterjesztése

KÓSA LAJOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A vitára való
alkalmasságról kell most csak döntenünk, ha minden igaz, és az általános vitát lefolytatnunk.

Előzetesen szeretném megjegyezni, hogy a jogalkotási törvény és az idevonatkozó
szabályok értelmében különböző javaslatoknak a költségvetési hatásvizsgálatát nem az
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előterjesztőnek, hanem a kormánynak kell elvégezni, tehát ilyen értelemben bizonyos
attribútumokat, amiket a jogalkotási szabályok az előterjesztőtől megkövetelnek, én most nem
tudom produkálni, és ha a kormány képviselője nincs itt, akkor ezek szerint ők se tudják
produkálni. Ez egyébként nem akadálya a tárgyalási menetnek, csak szeretném megjegyezni,
hogy ez a helyzet.

Képviselőtársaimmal az önkormányzati választási törvénynek egy teljesen új
változatát nyújtom be a parlament elé, sajátos időszakban, hiszen a parlament még éppenhogy
elkezdte a munkáját és még az új kormány nem tette le az esküjét. De szeretném felhívni a
figyelmét mindenkinek arra, hogy megítélésem szerint a választójogi törvények kifejezetten
azon kevés törvények közé tartoznak, amelyekről a parlamentnek kell saját hatáskörben
dönteni. Még arra is kell figyelni, hogy az előterjesztő is parlamenti képviselő legyen, mert a
hatalmi ágak elválasztása kapcsán helyes, ha a kormány a választójogi törvényhez legfeljebb
csak a költségvetési hatástanulmányokat és bizonyos eljárási szabályokat véleményez, de
egyébként ez abszolút a megválasztott képviselők ügye.

A korábbi törvény, amely az 1990-es önkormányzati törvény volt, számos ponton
nagyon komoly aggályokat vetett már fel, egyszerűen eljárt felette az idő. Tehát nem
egyszerűen arról van szó, hogy pusztán a képviselői létszámok vagy a képviselő-testületi
létszámok csökkentése kapcsán kell egy előterjesztést tenni, hanem arról is szó van, hogy
számos ponton az előző szabályozás idejétmúlt volt, illetőleg az európai uniós tagságunk is
bonyolultabbá tette a választójog kérdését az önkormányzati választások esetén, mint
korábban volt.

Ez az előterjesztés megoldja például azoknak a szavazópolgároknak a szavazási
képességét, akik önhibájukon kívül vesztették el az állandó lakcímüket, amit most úgy hívnak,
hogy lakóhely. Körülbelül 38 ezer olyan polgár van Magyarországon, aki az önhibáján kívül
elveszítette hatósági eljárás keretében a lakóhelyét, és most, ebben a rendszerben, a korábbi
törvény alapján az ő szavazásuk így nehézkes lett volna. Itt ezt rendezzük.

Amikor meghatároztuk azt, hogy hogyan lehet csökkenteni a képviselői létszámokat,
akkor azokból a javaslatokból indultunk ki, amelyeket korábban is részben a kormány,
részben az önkormányzati szövetségek elkészítettek. Ha jól számolom, akkor ez a mostani
javaslat durván egy 36-37 százalékos csökkenést jelent, tehát a jelenlegi létszámokhoz képest
67 százaléka maradna a képviselőknek képviselőként.

Kifejezetten próbáltunk figyelni arra, hogy próbáljuk meg felezni a képviselői
létszámokat. Azt ahhoz igazítottuk, hogy értelemszerűen egy-egy település nagysága, mérete,
szociológiai jellemzői mit kívánnak meg. Így a képviselőtársaim tudják, hogy sokáig
gondolkoztunk azon, vagy én is előterjesztőként és az előterjesztőtársaim is, hogy az egyéni
listás településeknél - a korábbi kislista elnevezéssel - a kislistát azért változtattam meg, mert
a kislista elnevezés a megyei választásoknál volt értelmes, egyébként pedig kifejezetten
lekicsinylő. Így az ennél sokkal pontosabb, bár kicsit faramuci egyéni listát emlegetem most
már mindig a korábbi kislista helyett.

Tehát egy korábbi előterjesztésben a száz főig, ötezer főig és tízezer főig terjedő
lélekszámok alapján határoztunk meg sávokat. De nagyon sok kollégával és a szövetségekkel
konzultálva végül is elfogadtuk azt az érvelést, hogy durván ezer fő fölött kezdődik el az a
településméret, ahol valószínűleg intézmények vannak, óvoda, általános iskola, esetleg ezer fő
fölötti településen fordulhat az elő, hogy a megyei önkormányzatnak van valami kihelyezett
szociális vagy egyéb intézménye. Tehát ott van egy olyan sáv, azt elfogadjuk, hogy ezer fő

alatt egy településnek a feladata is több, ezért végül is a korábbi sávok helyett egy száz, egy
ezer, egy ötezer és egy tízezer fős sávot határoztunk meg, és itt az ugrás a vegyes rendszernél
viszont sokkal kisebb, mert ha belegondolunk, a tízezer fő fölött, ott is nyolcnál kezdődik az
egyéni körzetek száma. Ugye tízezer lakosig nyolcnál fejeződik be a képviselői testület
létszáma, és efölött a tízezer főnél nagyobb településeken pedig vegyes rendszer van, tehát ott
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egyéni körzet van, és onnan kezdődik a kompenzációs mandátumok száma. Egy elég világos,
azt hiszem, jól követhető matematikai szempontból is az a rendszer, hogy kategóriánként ott
25 ezres ugrások vannak, 8-10-12-14, illetőleg a kompenzációs listánál 3-4-5-6 a létszám.

A megyéknél nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy a lélekszám-arányosságot vigyük
vissza a rendszerbe. Ez ’90-ben így volt, de a rendszer rugalmatlan volt, és egy táblázat
közölte a megyei testületek létszámát. Így fordulhatott az elő egyébként, hogy például Bács-
Kiskun megyében, ahol kevesebben laktak, mint Hajdú-Bihar megyében, a megyei testület
létszáma 46 volt, Hajdú-Biharban 40. Tehát látszott, hogy teljesen eltolódtak már az arányok,
így a megyék esetében egy olyan sávos megoldást alkalmaztunk, ami 400-400 és 700 és 700
ezer fölötti lélekszámoknál húzza meg a sávokat. Így a felezés a megyéknél durván sikerült,
de itt szeretném hangsúlyozni, hogy ez a rendszer, amit én terjesztettem elő a társaimmal, az
egy lélekszámarányos rendszer. Tehát a korábbi megyei rendszert, ha elfelezzük, akkor
éppúgy megtartjuk az aránytalanságokat. És továbbá nem szerettünk volna rugalmatlan
rendszert csinálni, mert a korábbi rendszernek az volt a baja, hogy egy rögzített táblázatban
közölte, hogy mekkora a testület létszáma, ha fogyott a népesség, ha nőtt.

Az csak viszonyítási pont, hogy mi abból kiindulva, hogy a megyei jogú városok is
egyébként a megyéhez tartoznak, tehát a megye közigazgatási területébe beesnek, ezért a
lélekszámukat a megye lakosságához kötöttük. Ebbe belefoglaltatik a megyei jogú város
lélekszáma - a főváros nem, erről egyébként az alkotmány is külön rendelkezik -, és
ugyanakkor megtartottuk azt a vonást, a jogkörök elválasztása okán, ami az önkormányzati
törvényben létezik, hogy a megyei jogú városok lakossága nem választ a megyében. Tehát a
szavazó polgárok számába a megyei jogú városok szavazó polgárait nem kell beszámolni.

Itt még egy jelentős változás van: egy körzetet határoztunk meg. A korábbi kislistás-
nagylistás megbontást, miután itt mi a sávokat is értelemszerűen módosítottuk, úgy
gondoltuk, hogy sokkal életszerűbb, hogyha egy körzete van a megyének, és egyébként miért
ne szavazhatna egy megyei polgár, hogyha mondjuk tízezer fő fölötti településen lakik, olyan
szervezetre, akik egyébként csak az úgynevezett korábbi kislistán indultak, hogyha neki az
szimpatikus. Tehát ezzel a választópolgárok választási lehetőségét próbáltuk meg biztosítani.

A többi megoldásunkban, amit a különböző korlátozások kapcsán, tehát a bejutási
küszöbök kapcsán fogalmaztunk meg, az alapvetően igazodott az országgyűlési választási
rendszerhez.

A mandátumfelosztás módja is a fővárosban és a megyei önkormányzatok esetén az
országos lista mandátumfelosztási módszerét követi, egyedül a kompenzációs lista, ami
egyébként egy más lista, ott őriztük meg a korábbi megoldást, ezt a módosított Sainte-Lague-i
módszert.

Összességében én azt gondolom, hogy figyelembe véve a működőképességet, a
testületek méretét, a feladatokat, ez egy működőképes rendszer, kiküszöböli a korábbi
rendszerben lévő hiányosságokat vagy az azóta szenvedő problémákat, és mindegyik
településnél rugalmasan egy arányos rendszert valósít meg.

A főváros esetén sem módosítottunk lényegében a választási szisztémán. Ott az
egyetlen módosítás az az, hogy korábban a törvény rögzítette a Fővárosi Közgyűlés létszámát
66 főben, ha fogyott a főváros népessége, ha nem. Itt pedig egy rugalmas rendszert
fogalmazunk meg, ami azt jelenti, hogy 50 ezer lakosonként egy képviselője lesz a
fővárosnak. Egyébként ez most egy 35 fős testületet, plusz polgármestert jelent, tehát 36-ot.
Nem pont felezi a létszámot, de hogyha majd megnézik a belső logikáját az előterjesztésnek,
akkor látják, hogy ez ebből adódik, és körülbelül a felezést megtartottuk. Nem tudtuk
szolgaian a felezést végigvinni, mert a működőképesség értelmessége, a feladatok, azok ezt
adták ki.

Nem változtattunk az indulási korlátokon, tehát lényegében az önkormányzati
választásokon egy nagyon-nagyon minimális feltétel teljesülése esetén már tudnak indulni a
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képviselők. Tehát, ha belegondolunk abba, hogy a vegyes rendszerben néhány tucat
kopogtatócédulával már lehet indulni, én úgy gondolom, hogy arról az oldalról megtartottuk a
rendszernek a nyitottságát, hogy igenis, aki úgy gondolja, hogy el akar indulni a választáson,
egy minimális küszöb után hadd induljon el. Az egy más kérdés, hogy a
mandátumfelosztáskor viszont figyelembe vettük azt, hogy a korábbi rendszer egyszerűen
abszurd feltételeket szabott. Egy megyei jogú városban - Debrecenben - 800 fővel, 800
szavazattal - egy 210 ezres városban - 800 szavazattal mandátumhoz lehetett jutni úgy
kompenzációs listáról, hogy egy egyéni körzetben 2500 szavazat kellett ahhoz, hogy valaki
képviselő legyen. Ezt próbáltuk a bejutási küszöbökkel egy kicsit korrigálni.

Itt van egy olyan önkormányzati tapasztalat - a kollégák tudják az önkormányzatoknál
-, hogy a minimális társadalmi támogatottság okán kialakult egy olyan rend, amikor tényleg
egészen pici, elhanyagolható támogatás mellett képviselők vagy szervezetek döntő befolyást
gyakorolhattak egy-egy település életére.

Klasszikus példa Nyíregyháza, ahol egy 150 ezres városban egy egyébként 3000
szavazattal rendelkező szervezet alpolgármestert tudott adni, mert pont az ő két szavazatuk
kellett a többséghez. Ezeket a viszonylag nehéz helyzeteket próbáltuk ezekkel az egyébként
az országgyűlési választási szisztémából átvett limitekkel kezelni.

Végezetül szeretnék még előrebocsátani néhány dolgot a tisztelt bizottságnak. Ez a
választási rendszer akkor működik, ha ehhez az eljárási törvényt is módosítjuk. Az ennek a
választási rendszernek az előírásai kapcsán elvégzett eljárásitörvény-módosítást kidolgoztuk,
arra vártunk, hogy az Önkormányzati bizottság mondjon valamit első körben erről a
javaslatról. Ha alkalmasnak tartja a vitára, akkor én még a mai nap folyamán
képviselőtársaimmal beterjesztem az eljárási törvény módosítását, mert akkor van értelme
dolgozni, egyáltalán, ha a parlament fogja tárgyalni. Ha ezt a lécet sem ugorjuk át, akkor
értelemszerűen az eljárási törvényt sem kell módosítani, de előkészítettük, tehát gondoltunk
erre.

Ennek a szisztémának van egy másik következménye. Arra is gondoltunk nevezetesen,
hogy a szűkebb testületek jóval kisebb választékot jelentenek a vezetések esetében, ha
megtartjuk azt a szabályt, hogy a polgármester csak a testületből jelölhet alpolgármestereket a
saját maga helyettesítésére. Ezért ha ezt a javaslatot most a bizottság tárgyalásra alkalmasnak
minősíti, akkor még a mai nap folyamán beterjesztünk egy olyan javaslatot, ami azt célozza,
hogy az alpolgármesterek, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlési alelnökök esetén a
korábbi szabályt módosítsuk úgy, hogy legalább egy alpolgármestert, főpolgármester-
helyettest, megyei közgyűlési alelnököt a testületből kell választani, de a többi esetében a
polgármester javasol a legjobb belátása szerint, vagy belülről, vagy kívülről. A kívülről jövő
polgármesterek nem lesznek tagjai a testületnek, nem tudnak szavazni, nincs kooptálás, mint
korábban, de a testület munkájában részt vesznek, és abban a hatáskörben eljárnak, amit a
polgármester ad nekik.

Ebben a javaslatban még néhány részletszabályt, amit úgyis fogunk tárgyalni, még
módosítunk, csak szerettem volna jelezni, hogy erre is gondoltunk.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen az előterjesztőnek.
Még egy dolgot felejtettem el az elején. Szeretném bemutatni Vásárhelyi Pált, a

bizottság munkatársát, illetve Szaiff Béláné Zsuzsát - kérem, álljon föl - és Palkó Katalint. A
bizottsággal kapcsolatos ügyekben szíveskedjenek őket keresni.

Az előterjesztői expozé elhangzása után szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek
kérdése az előterjesztőhöz. (Jelzésre:) Pál Tiboré a szó.
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Kérdések

PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Azt gondolom, hogy ez a
törvény egy olyan kérdést rendez, amivel már elég régóta a parlament, a parlamenti pártok
foglalkoznak, és mindig napirenden van. Én üdvözlöm azt a szándékot is, amit az előterjesztő
elmondott, hogy arányos képviselet legyen, tehát szerintem az mint rendezőelv egy jó
rendezőelv és egy elfogadható rendezőelv.

Azt most nem egészen értem, hogy akkor van-e ebben a törvénytervezetben egy olyan
szándék, hogy valamifajta takarékosság is legyen. A számokból az derül ki, hogy azért van
egy ilyen szándék - fordítsuk le világosan -, hogy a képviselők javadalmazása és a képviselő-
testületek költsége csökkenjen, tehát hogy ne kelljen annyi pénzt kifizetni. Azt gondolom,
hogy valahol azért össze kellene a kettőt hangolni, mert ha arányosan alakítjuk ki a rendszert,
ez helyes, ez jó, de ha azt akarjuk, hogy takarékosabb legyen a rendszer, akkor azt gondolom,
hogy ezt nem a létszámmal kell csökkenteni, hiszen az arányosságban lehet nagyobb létszámú
is egy testület, de az arányosságot megtartva a különböző települések között, hanem akkor
sokkal inkább szerintem a tiszteletdíjak kérdését kellene előhúzni. Örömmel hallottam, hogy
amennyiben itt most támogatást kap az indítvány, akkor a további szabályozást is végignézik.
Azt nagyon fontosnak tartom, meg erre teszek is javaslatot a második körben, hogy a
tiszteletdíjak esetében történjen ebben egy csökkentés. Azt gondolom, hogy az arányosságot
pedig számosságában emelni kellene a különböző települések között.

Van egy apró kérdés. Tudom, hogy minden kormányalakításnál van némi gond a
törvényalkotásnál. A kérdés az, hogy 26 vagy 27 paragrafusból áll ez a törvény. Ezt majd
szerintem valahol ki kellene tisztázni.

A másik kérdés az, hogy a főváros esetében mi indokolja, hogy különbséget tesz a
törvénytervezet az egyéni képviselő és a polgármesterjelölt között már az ajánlásnál. A
korábbi törvényben volt egy ilyen feladat, egy ilyen kötelezettség, hogy döntenie kellett, ha
valaki két listán indult, 30 napon belül nyilatkoznia kellett, hogy honnan fogadja el a
mandátumot. Itt most, ha jól olvasom, akkor már az ajánlásnál eldől ez a kérdés, csak a
polgármesterjelöltnek teszi lehetővé, hogy a fővárosi listán elfogadjon ajánlást.

A következő kérdés, hogy van egy új elem, ha jól olvastam, hogy az 50 százalék feletti
szavazattal nyert mandátum esetében a kompenzációs listára kerül a szavazatok többsége. Ezt
mi indokolja, tehát ez igazából miért fontos? Erről kérdezem az előterjesztőt.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. További kérdés? (Jelzésre:) Ha kormánypárti oldalról nincs
kérdés, akkor Apáti alelnök úrnak adom meg a szót.

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik) Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelettel köszöntök én is
mindenkit az első bizottsági ülésünkön.

Nekem legalább két kérdésem lenne, amiről az előterjesztő nem beszélt. Az egyik az,
hogy mi indokolja a tízezernél nagyobb lélekszámú településeken az egyéni és a
kompenzációs mandátumok közti szembeötlő aránytalanságot, egészen torz aránytalanságot.
A 15. § (2) bekezdésének ugyan mi lehet az indoka? Ha bizonyos speciális esetekben adott
politikai erő képviselője úgymond túlnyeri magát, tehát 50 százalék felett viszi el az
aranyérmet, akkor bizonyos számú szavazat kétszeresen számít, aminek adott esetben az
alkotmányossága is megkérdőjelezhető.

Nekem első körben ez lenne a két kérdésem, hogy ezt a két torzítást ugyan mi
indokolja.

Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor nincs több kérdés, a kérdéseket lezárom, és
megadom a szót az előterjesztőnek.

Kósa Lajos reflexiója

KÓSA LAJOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Nem véletlenül nem emlegettem a
takarékosság szót egyáltalán. Hozzáteszem, hogy a kevesebb létszámú testület ceteris paribus
is alacsonyabb költséget jelent, de az nem jelentős. Ez a csökkentés durván egy 2-2,5 milliárd
forintos megtakarítást jelent, tehát nem ettől döglik a légy, ezt mindenki tudja, és korábban is.
Ez sokkal inkább lélektani, szimbolikus jelentőségű. Úgy gondolom, hogy ha a politika
valóban ki akarja az ország szekerét húzni abból a kátyúból, amibe belekerült, akkor
valamilyen, önmagát is korlátozó lépéssel a legelsők között kell előállnia, különben nem lesz
az a lélektani helyzet, amikor majd a polgárok megkérdezik, hogy és ti mit tettetek le az
asztalra, akkor ezt tudnunk kell mondani, hogy igen, vágtunk a létszámon.

Ez egy választási törvény, tehát ebben a törvényben képviselői javadalmazásokat
szabályozni nem lehet, különben felrúgjuk a magyar jogalkotás rendszerét. Az egy másik
törvényben szabályozandó; majd ahhoz is hozzá kell nyúlni. Az viszont már kifejezetten
olyan kérdés, ami az államháztartás egészét érinti, abban még inkább fontos lesz majd az új
kormány véleményét megtudni, sőt az ki is hagyhatatlan ebből, mert nem teljesen mindegy,
hogy az államháztartás különböző alrendszerei milyen költséggel működnek. Éppen ezért úgy
gondoltam, hogy az egy másik törvény, nem terjesztem most elő, de egyetértek vele,
gondoljuk ezt újra.

A főváros esete. A főváros egy kétszintű önkormányzat, és az a helyzet, hogy ez a
kétszintű önkormányzati működés a konzultációk és az eddigi tapasztalatok alapján azt a
megoldást mutatta helyesnek, hogy ha a fővárosban, a Fővárosi Közgyűlésben nem kötjük
össze - hogy is mondjam - viszonylag csekélyebb legitimitású képviselők esetén a fővárosi
mandátumot és a kerületi mandátumot. Ne felejtsük el, hogy a kerületi képviselőknél, akik
csak egy választókörzetben indulnak vagy kompenzációs listáról jutottak be egyébként a
testületbe, a polgármesternek a legitimitása egy nagyságrenddel erősebb, mert ő az egész
kerületben nyert. Azt látjuk, hogy ebben az esetben a fővárosi testületi tagság nem jelenti
azoknak a kompromisszumoknak az elfogadásképtelenségét, ami egyébként a sima, úgymond
viszonylag kisebb legitimációjú kerületi képviselők esetében jelentkezik. Én úgy gondolom,
hogy ez a megoldás, konzultálva a fővárosi képviselőkkel és az eddigi tapasztalatokkal,
tartható és megoldható.

A kompenzációs lista az elnevezésében is mutatja, hogy arra szolgál, hogy egy
arányosságot vigyen a rendszerbe. És arányosságot nemcsak abban az értelemben kell vinni a
rendszerbe, hogy akik nem jutottak mandátumhoz az egyéni körzetben, még legyen
lehetőségük rá, de azzal is érdemes valamit csinálni, hogy kifejezetten nem tükrözi a választói
akaratot egy olyan rendszer, ami nem tud azzal mit kezdeni, hogyha valaki az egyéni
körzeteket 60-70 százalékra nyeri - erre van példa -, akkor is lényegében a korábbi
rendszerben alig volt többségben a testületben. Tehát olyan volt, mint hogyha a választóknak
egy 40 százaléka szavazott volna rá. Tehát hiába akarta a település polgárainak a 70-80
százaléka azt, hogy ők vezessék a várost, ha belegondolunk, a korábbi rendszerben egy 99
százalékkal megnyert összes egyéni körzet is azt jelentette, hogy a testületnek körülbelül a
fele nem a választói akaratnak megfelelően állt fel.

Tehát ebben az értelemben abból indultunk ki, hogy egy egyfordulós rendszerben az
egyéni körzetek megnyerését mindenképpen lehetővé teszi, hogyha valaki az adott körzetben
leadott szavazatok 50 százaléka plusz egy szavazattal rendelkezik. Az afölötti esetében pedig
nyugodtan mondhatjuk, hogy vigyük be abba a rendszerbe, ami a leadott szavazatok
arányában próbálja meg a maradék képviselői helyeket elosztani.
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Az eltolása az egyéni körzeti jelöltek és a kompenzációs listán mandátumot szerezhető

jelöltek között pedig mégis csak megint abból indul ki, hogy a kompenzációs listán azért azok
a szervezetek szerepelnek, amelyek alapvetően nem jutottak mandátumhoz. Tehát nem tudták
a választópolgároknak a szimpátiáját egy-egy adott körzetben elnyerni. Na most az
előterjesztő társainkkal sokat beszélgetünk arról - mindenki gyakorló polgármester vagy
önkormányzati ember -, hogy az mégis csak világos kell legyen, hogy természetesen az
arányosság az egy fontos dolog, de a képviselő-testületet dominálják azok a jelöltek, akik
kiálltak az emberek elé, és azt mondták, hogy a nevemmel - nem egy listán -, a nevemmel
szavazzatok rám. És megnyerték az emberek bizalmát.

Egy önkormányzati világban sokkal közvetlenebb a kapcsolat a képviselők és a
választók között, mint az országgyűlési politika világában, hiszen az önkormányzati
képviselőkkel ténylegesen találkoznak az emberek: utcán, piacon, boltban s a többi, ott nem
lehet elbújni. Ott nem lehet elbújni, ott csak az tud nyerni, aki az arcával, a családjával, az
egzisztenciájával, mindennel ott van e mögött a munka mögött, és az nem tud soha
elmenekülni, ezért a felelőssége is jóval nagyobb. Kívánatos, hogy azok az emberek legyenek
többségben a testületben, akik egyébként ténylegesen a település sikerét az arcukkal vállalják,
és nemcsak kompenzációs listán indulnak el, vagy egyébként a helyzet az az, hogy az adott
körzetben, ahol indultak, a választók mégis azt mondták, hogy ne te képviselj bennünket,
hanem más. Ez az eltolás az.

Egyébként az eltolás, minél nagyobb a testület, annál kisebb mértékű. Mert igazából a
mandátumkiosztásnak a jellege miatt, mert átvettük ezt a módosított Sainte-Lague-i felosztási
módszert, ez azt jelenti, hogy ez a mandátumfelosztás kifejezetten a kisebb szervezeteket
preferálja a nagyokkal ellentétben.

Képviselői hozzászólások

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászóló? Alelnök úr!

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Szeretnék néhány gondolatot
megosztani a tisztelt bizottsággal a törvényjavaslat kapcsán. Én abszolút mértékben nem
tudok egyetérteni a Kósa Lajos képviselőtársam által elmondottakkal.

Kezdve az elejéről, az értelmező rendelkezések közel sem annyira alaposak, mint a
jelenleg hatályban lévő törvényben, bár azt hiszem, hogy még ez lenne a legkisebb problémák
egyike.

Én úgy gondolom, hogy az egyéni és a kompenzációs listás mandátumarány ilyen
mértékű torzítása - legyünk őszinték egymáshoz - semmilyen más célt nem szolgál, mint azt,
hogy a parlamentben kétharmados többségben lévő Fidesz helyi szinten is hosszú távon be
tudja betonozni a hatalmát, hiszen jól tudjuk, hogy a magyar választási szokások, húsz év
tapasztalat alapján leszűrhető szokások a pártfinanszírozásban, a médiában meglévő óriási
esélyegyenlőség miatt borítékolható, hogy nagy többségében egyéni győzelmeket fog tudni
aratni a Fidesz-KDNP. Persze erre lehet azt mondani, hogy ki akadályozza meg a többi jelölő

szervezetet ebben.
De most vegyük alapul, mondjuk szűkebb környezetemet, Mátészalkát. Mátészalkán,

amennyiben mondjuk 40-45 százalékos eredményt ér el a Fidesz-KDNP - mert úgy
gondolom, pontosan modellezzük le, miről beszélünk - e körül teljesített a Fidesz most
tavasszal is. A Jobbik vagy nevezhetjük teljesen adott ellenzéki pártnak, egy jó erős 30
százalékos eredményt ér el, tehát az országos átlagnál lehet, hogy jóval szorosabb a verseny,
majdnem hogy fej-fej mellett haladnak a jelölő szervezetek, a Fidesz egyéniben tarol, elviszi
mind a nyolc egyéni választókerületet, akkor a Jobbik vagy bármilyen más szervezet egy fej-
fej melletti eredménnyel gyakorlatilag legjobb esetben kettő, azaz kettő képviselőt tud küldeni



12

a testületbe. De ez sem biztos, mert hogyha az egy szavazat kétszer számít elvét vesszük
alapul a 15. § (2) bekezdése alapján, akkor könnyen lehet, hogy csak egyet. Hát úgy
gondolom, hogy lehetne sokféleképpen indokolni vagy magyarázni, de ez mindenféleképpen
aránytalan.

Nem látom, nem látjuk indokát annak sem, hogy miért kellett különösen a főváros
esetében négyszeresére emelni a szükséges ajánlószelvények számát. Miért szigorították a
kompenzációs listaállításnak a feltételeit? Úgy gondolom, hogy a jelenlegi egynegyedes,
illetőleg a fővárosnak erre a hat kerületre vonatkozó szabálya tökéletesen megfelel annak az
elvárásnak, hogy a választásokon csak és kizárólag a valós társadalmi támogatottsággal
rendelkező pártok, illetőleg jelölő szervezetek tudjanak elindulni. Ilyen módon álláspontom,
álláspontunk szerint nemcsak a kisebb vagy közepes pártokra, hanem a társadalmi
szervezetekre, civil szervezetekre nézvést rendkívül hátrányos ez a törvényjavaslat.
Gyakorlatilag kiiktatja az ellenzéki gondolatokat az egyes képviselő-testületekből.

A 15. § (2) bekezdését én továbbra is alkotmányossági szempontból is aggályosnak
tartom az előterjesztő által elmondottaktól függetlenül, és én úgy gondolom, hogy jelenlegi
formájában legalábbis a Jobbik számára teljességgel elfogadhatatlan ez a törvényjavaslat.

Szerettük volna egyébként látni az eljárási szabályokat is. Értem én persze
képviselőtársamat, hogy egyfajta óvatosság vezérelte, na de hát azért azt alapos okkal
feltételezte ő is, hogy egy kétharmados többség birtokában valószínűleg a bizottság
támogatását el fogja tudni érni. Másrészt úgy gondolom, hogy kétségkívül abban egyetértek,
hogy más törvények, egyéb törvények módosításával, de a polgármesteri, illetőleg a
képviselői javadalmazás, költségtérítések kérdéskörét is minél hamarabb be kell terjeszteni.
Illetőleg - nemcsak azért mondom, mert a választási programunk egyik oszlopos eleme volt -
a politikusi álláshalmozás ellen is illendő lenne fellépni. Ugyanis ez igen komoly
megtakarításokat tudna hozni. Minthogy Kósa Lajos is elmondta: nem ez fogja megváltani a
világot. Tehát nem a képviseli létszám csökkentése fog érdemi költségmegtakarítást
eredményezni, hanem a javadalmazások, a költségtérítések, a politikusi álláshalmozás elleni
fellépés, sőt én most nem akarom egyéb irányba elvinni a mai bizottsági ülést, de egyéb
jogszabályok, például a közbeszerzési jogszabályok módosításával nagyságrendekkel
nagyobb megtakarítást lehet elérni az önkormányzatokban.

Én úgy gondolom, egy mondatban összefoglalva, hogy jelen formájában a
törvényjavaslat csak és kizárólag egyetlen célt szolgál: a Fidesz-KDNP hatalmának hosszú
távú, akár kétharmadot is meghaladó bebetonozását és az ellenzékiség teljes korlátozását, az
ellenzéki pártok legteljesebb körű távoltartását a képviselő-testületekben. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kolber képviselő úr, utána Bóka képviselő úr következik,
aztán Ivády képviselő úr, aztán Pál képviselő úr, aztán Hegedűs Lorántné képviselő asszony.

DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az első bizottsági ülésen.

Egy fontos témát tárgyal a bizottság, bár Kósa Lajos képviselőtársam, polgármester úr
előterjesztőnek az indokolása mindenképpen érdekes felvezetés volt, amikor azt mondta, hogy
egy ilyen törvénynek az előterjesztése a képviselőkre vár és nem a kormányra. Hivatkozott a
hatalmi ágak megosztására. Azt gondolom, hogy ez egy hamis dolog, hamis, hiszen egy
kormánynak az egész állami berendezkedéssel, alkotmányos rendszerrel és beleértve az
önkormányzati rendszerrel kapcsolatosan is nyilvánvalóan kell hogy legyen valamilyen
elképzelése és világképe.

Sajnos ezt egyelőre nem ismerjük, csepegtetve látjuk, érezzük, hogy valami alakul, de
összességében ezt a képet nem igazából ismerjük, hiszen korábban a minisztériumok
felsorolásával, az államtitkárok, miniszterek jogállásával kapcsolatos törvényből értesülhettük
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például a közigazgatási hivatalok elnevezésének a változásáról. Tegnap a kijelölt
miniszterelnök úr, Orbán Viktor megyei kormányhivatalok létrehozásáról beszélt, most itt
képviselő úr pedig arról, hogy az elképzelése szerint lehetővé kellene, szeretné tenni azt, hogy
olyan alpolgármester is működjön az önkormányzatnál, aki egyébként nem bírja a választók
bizalmát. Jó lenne ezeket az elképzeléseket egyben látni, nyilván akkor lehetne komolyan
foglalkozni ezekkel a rendszerbéli dolgokkal és kérdésekkel.

Kétségkívül fontos lenne, hogy meghatározzuk, hogy mi is ennek a törvénytervezetnek
a célja, mert képviselő úr egyrészt azt mondta, hogy nem az a sava-borsa ennek, hogy
mennyit takarítunk meg, ugyanakkor mégis azt mondta, hogy ezzel kíván a Fidesz-kormány
üzenni a polgároknak, hogy ilyen nehéz, válságos időszakban maga is megtakarít. Azonban én
úgy gondolom, hogy a rendelkezések mögött mégis meghúzódik egy erős politikai szándék,
ez pedig az erősnek az erősítése, és ebben az esetben a Fidesz önkormányzati pozícióinak és
hatalmának a továbberősítése. Ha valaki az előterjesztett szabályok alapján végez
modellszámításokat, akkor ez egyértelműen nyilvánvaló és kiderül. Sok, szinte minden egyes
módosítás tulajdonképpen ennek az erőfölénynek vagy helyzeti előnynek a további erősítését
szolgálja. Ilyen valóban az egyéni választókerületek kisebb mértékben történő csökkentése.
Hogy egy példát mondjak, Somogy megyei képviselő lévén, Kaposvár esetét alapul véve 75
százalékra csökkenne az egyéni választókerületek száma, míg 45 százalékra csökkenne a
listás képviselőknek a száma. Így jön ki az a bizonyos statisztikai átlag, az a szám, ami
valóban sok mindent eltakar, ahogy szokták mondani.

De valóban idetartozik az a szabály is, hogy az 50 százalék feletti szavazatok a
kompenzációs listára kerülnek, nyilván erősítve azt a pártot, amely egyéni választókerületben
erős, de én azt gondolom, hogy hamis az az érvelés, amivel a polgármester úr élt, hiszen a
kompenzációs listán azért jelentős mértékben azok a jelöltek szerepelnek, akik egyébként az
egyéni választókerületben is megmérettetik magukat.

A másik. Ha mégis olyan személy vagy olyan helyi politikus, önkormányzati
képviselőjelölt szerepel ezen a listán, aki nem indul az egyéniben, azt gondolom, az ő
esetében se lehet azt mondani, hogy elbújna a választópolgárok elől, hogy nem lenne fontos
az ő hitelessége és a helyi társadalommal való szembenézés.

Jelentős változás az, hogy a közös jelöltek indítása és az eredményeik megállapítása
esetében a lécet magasabbra emeli ez a szabályozás, holott éppen az önkormányzati
rendszerben lenne fontos, hogy színes legyen ez a világ, hogy helyi civil szervezetek,
gyengébb, kisebb érdekeket képviselő, kisebb befolyással rendelkező szervezetek is
bejussanak a testületbe. Én indokolatlannak tartom ezt a dolgot.

Valóban, a különböző küszöbök megemelése 4-ről 5 százalékra, az ajánlószelvények
jelentős emelése, ami adott esetben egyébként persze nem kivihetetlen - például Budapest
esetében 7000 helyett 27 ezer ajánlószelvényt összeszedni -, azt hiszem, hogy ezek mégis
üzennek, ugyanúgy, mint ahogy Budapesten például hat helyett tizenkettő kerületben kell
listát állítani, és folytathatnám tovább ezeket a javaslatokat, intézkedéseket, amelyek
egyértelműen azt mutatják, hogy itt a Fidesznek a beágyazásáról van szó.

Az önkormányzat demokráciát jelent, részvételt jelent. Egy bizonyos ponton túl a
képviselők számának a csökkentése és szűkítése hibás, ha különböző anyagi és egyéb
megfontolásokra alapozódik.

Itt a kistelepülések érdekében is hadd mondjak egy mondatot, hiszen ez a rendszer
most meglehetősen differenciálatlan. Hogy egy ilyen számot mondjak, adott esetben például
egy somogyi település esetében 171 választott képviselne egy képviselőt, még egy ugyanabba
a kategóriába tartozó, ám város esetében 790-et. Ezek aránytalan számok, nem kellően
differenciáltak. Én is azt gondolom, hogy érdemes lenne egyébként, ha már a takarékosság
szempont, noha, ahogy elhangzott, nem fő szempont, mégis gondolkodni azon a megoldáson,
hogy a tiszteletdíjak csökkentése is egy alternatíva és egy lehetőség lenne, de az
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önkormányzati választási törvénynek mindenképpen biztosítani kellene a helyi sokszínű
érdekeknek és demokráciának az érvényesülését. Ez a törvény ezt nem biztosítja, emiatt nem
tudom támogatni.

Ami nagyon fontos dolog lenne, hogy végre lássuk már, hogy az újonnan megalakuló
kormány milyen vízióval vagy milyen elképzelésekkel rendelkezik az önkormányzati világgal
kapcsolatosan.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Bóka képviselő úr következik.

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Én azt gondolom, egyetértek Kósa Lajossal abban, hogy annak ellenére, hogy
valamennyien tudjuk, hogy egy szociológiai értelemben a kormány erős, de egy ilyen jelentős
törvényjavaslatot mégiscsak parlamenti képviselők nyújtottak be, de hát mégiscsak a
parlament ellenőrzi a kormányt, és egy ilyen jelentős törvényjavaslat tekintetében azt
gondolom, hogy gesztusértékű, hogy több, önkormányzati világban jártas országgyűlési
képviselő nyújtja be ezt a javaslatot.

Szeretnék eloszlatni egy félreértést. Azért szerintem a költségcsökkentés minden
területen rendkívül fontos, de amit mi önkormányzati rendszernek nevezünk, az nem azért
drága vagy nem azért alapvetően drága, mert sok a képviselő, sok a polgármester és nagyon
magasak a tiszteletdíjaik, hanem a feladatok, hatáskörök oldaláról kell ezt az egész rendszert,
ezt a világot átnézni, mert gyakorlatilag ott van a kutya elrejtve.

Ez egy társadalmi elvárás, hogy a parlamenti képviselők száma mellett az
önkormányzati képviselők száma is csökkenjen.

Amit Kolber úr elmondott, különösen a kistelepülésekkel kapcsolatban, azon én is
sokat gondolkoztam és sokat morfondíroztam, de ha megnézzük a tízezer fölötti települések
tekintetében, tehát az egész rendszer tekintetében a képviselők számának a csökkentését,
akkor nyilván ez az arányosság lefele is biztosításra kell hogy kerüljön. Az mégsem lehet,
hogy mondjuk egy 100, 200, 300, 400 vagy 500 fős egyéni listás településen több képviselő

legyen, mint mondjuk egy tízezer fő fölötti település tekintetében, holott valamennyien látjuk,
hogy alapvetően azért az ezerlelkes települések tekintetében szerintem egy fontos közérdek,
hogy a „hivatásszerűen” dolgozó emberek, a megválasztott képviselők minél nagyobb
számban dolgozzanak a település érdekében. Alapvetően ezen ezer alatti települések
tekintetében általában nincs is tiszteletdíj, minimális költségtérítés van, tehát itt megtakarítás
nincs, de mondom, felülről nézve erre az arányosságra mindenféleképpen figyelni kellett.

A másik megjegyzésem, hogy az országgyűlési képviselő-választás vegyes rendszer,
amely a rendszerváltáskor kialakult, az alapvetően a kormányozhatóság érdekében szakít a
teljes arányossággal, és gyakorlatilag az „erőseket” jutalmazza, hogy a kormányzóképesség
meglegyen. Ez a vegyes rendszernek a lényege. Aki több egyéni választókerületet el tud
vinni, az nyilvánvalóan relatíve jobban jár. Az önkormányzati vegyes választási rendszer
pedig, ami most jelen pillanatban kialakult, pont ezzel ellentétes, mert az az erőseket gyöngíti,
tehát akik jól szerepeltek egy adott településen, azokat gyöngíti, a gyöngéket pedig fölerősíti,
megjutalmazza.

Mondok egy példát. Nyilván a példát mindenki a saját településével kapcsolatban
tudja mondani. 2006-ban a mi képviselőink megszerezték a szavazatoknak körülbelül a 65
százalékát. (Dr. Tóth József (MSZP) megérkezik az ülésre.) Tehát a választópolgárok
szavazatainak a 65 százalékát szereztük meg 2006-ban. Ezzel ellentétben, a helyi képviselő-
testületben a polgármesterrel együtt a mandátumoknak körülbelül az 55 százalékát tudtuk
birtokolni, és gyakorlatilag a kompenzációs lista segítségével az egyes választókerületekben
néhány szavazatot szerzett szervezetek jutottak mandátumhoz, vagy megfordítva a dolgot és a
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történetet, az MSZP-SZDSZ 2006-ban öt kompenzációs helyet szerzett meg, tehát körülbelül
a mandátumoknak a harmadát szerezte meg a körülbelül 20-22 százalékos helyi választási
eredménnyel.

Ez a javaslat szerintem az arányosság felé tesz egyfajta elmozdulásra lehetőséget.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ivády képviselő úr következik.

IVÁDY GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Képviselőtársaim! Az előbb
hallhattuk, hogy az a társadalmi elvárás, hogy a képviselők száma csökkenjen. Hát én azt
mondom, hogy ez egy mesterségesen gerjesztett társadalmi elvárás. A társadalmi elvárás az,
hogy tiszta legyen a közélet, hogy átlátható legyen a közélet. Az, hogy becsületes politikusok
legyenek. A társadalmi elvárás többnyire az, hogy mi, politikusok vissza tudjuk adni az
emberek kezébe a közélet irányítását, a politikusok ellenőrzését és általában a közéletnek az
irányítását.

Ez a javaslat roppant népszerű, azonban a részvételi demokráciát nagyon erősen
csorbítja. Nagyon sok minden elhangzott itt több képviselőtársamnak a szájából, azokat talán
csak megerősítem egy-egy mondatban. Minden egyes olyan változtatás ebben a
törvénymódosító javaslatban, amely szerepel, és megemeli a bejutási küszöböket, az
ajánlószelvény-gyűjtéseket megnehezíti, semmi mást nem szolgál, mint a Fidesznek az
egyébként várhatóan nagyon erős önkormányzati eredményét fogja bebetonozni. Hogyha
modellszámításokat csinálunk, én most már ezzel nem fárasztom önöket, akkor kiderül az,
hogy indokolatlanul magas lesz és nem arányos lesz a választás, a szavazatok arányában a
Fidesznek az ereje az önkormányzatokban.

Mi a Lehet Más a Politikánál a három alappillérünk közé tettük a részvételi
demokráciát az igazságosság és a fenntarthatóság mellé. Hogyha csökkentjük a képviselők
számát, hogyha kizárjuk a helyi közélet alakításából, a döntéshozatali eljárásokból azokat az
embereket, akik egyébként most részt vesznek benne, és ezt mind olyan szigorításokkal
csináljuk, hogy kifejezetten a kis pártok és a kis civil szervezetek fognak kijjebb kerülni,
akkor - én úgy gondolom, hogy - a részvételi demokrácia megcsúfolásáról van szó.

Mondom ezt egyébként azért is, mert hogyha a civil szervezeteknek megnézik a
természetrajzát vagy nem is tudom, hogy hogy hívjam ezt, a civil szervezetek, amikor listáról
bejuttatnak képviselőt az önkormányzatokhoz, akkor általában a legjobb szakembereiket
teszik a lista élére. Nem azt, aki a legjobban helyezkedik abban a civil szervezetben, hanem a
legjobb szakembereket.

Talán egy szót mondanék arról is, hiszen itt az egyik indoklásban szerepel az, hogy a
szabályozás a korábbi szabályozáshoz képest egyszerűsítést és költséghatékonyságot szolgál.
Hát semmiféle költséghatékonyságról itt jelen pillanatban nem beszélhetünk, mégpedig a
következő az oka: ez a szabályozás nem mondja meg az önkormányzatoknak, nem korlátozza
őket abban, hogy ugyanazt a pénzmennyiséget, amit jelenleg szétosztanak a képviselő között,
ne oszthassák szét a kisebb lélekszámú képviselő-testület között.

Természetesen azért határok vannak, tehát, ha van olyan település, ahol a maximális
szorzószámot használják már jelen pillanatban is, ott nem tudják, ott lesz valamilyen
megtakarítás. De én egy kistelepülésnek vagyok a polgármestere, kistelepüléseket, falvakat,
kisvárosokat ismerek, ott a képviselő-testület nem szaladt el a felsőszorzóhatárokig. Tehát
lehet, hogy a képviselők száma csökkenni fog, de megtehetik azt, hogy ugyanazt a pénzt
szétosztják azok között, akik bejutottak.

Egyetértek azzal, hogyha kifejezetten a költségcsökkentésről vagy
költséghatékonyságról beszélünk, akkor nyúljunk hozzá a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV.
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törvényhez. Nagyon gyorsan leegyszerűsítjük azt, hogy a megtakarítás megtörténik-e vagy
pedig nem.

A részvételi demokráciát csökkenti egyébként az is, hogy egy képviselőre sokkal több
ember jut, akinek az érdekeit szolgálni kellene. Azaz az érdekeknek a becsatornázása is sérül,
arról nem is beszélve, hogy a képviselők is sokkal leterheltebbek lesznek.

Nem hiszem, hogy önök arra kaptak volna felhatalmazást a választóiktól, hogy egy
mindenféle vitát és egyeztetést nélkülöző új választási rendszert, törvényt becsatornázzanak
ide. Én nagyon szépen kérem önöket arra, hogyha lehet, ugye beszéltünk itt a nemzeti
együttműködés rendszeréről, nem értem azt, hogy a kettő hogy passzolhat egymáshoz, hogy
még politikai egyeztetések sem nagyon történtek. Volt másfél napunk arra, hogy egyáltalán
foglalkozzunk a törvénymódosító javaslattal. Az, hogy a társadalom konkrétan mit akar, azt
pedig egyáltalán nem tudhatjuk. Úgyhogy azonkívül, hogy ehhez a Pmtv.-hez hozzá kellene
nyúlni a költség szempontjából, javasolni fogjuk azt, hogy a jelenlegi önkormányzati
képviselők, képviselő-testületek mandátumát toljuk ki két évvel. És ezzel kettő legyet ütünk
egy csapásra.

Az egyik, hogy lesz idő a társadalmi egyeztetésre, a másik pedig, hogy az a régi
kívánalom, hogy az önkormányzati, a helyhatósági és az országgyűlési választások ciklus
közben történjenek meg, mind a kettőnek eleget tudunk tenni. Ez a törvénymódosító javaslat
ebben a formában a Lehet Más a Politika számára elfogadhatatlan. Köszönöm a szót.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tasó képviselő úr fog következni.

TASÓ LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Bizottsági Ülés! Tisztelt Elnök Úr! Csak röviden:
nem lep meg az ellenzéki pártok hozzáállása, de megdöbbent. Önök lenézik a
választópolgárokat. Már tudják, mi lesz az eredmény Mátészalkán meg az országban. Hát ezt
nem értem, hogy hogy gondolják, hiszen azt mondják, hogy ez a probléma a javaslattal, hogy
világosan látszik az eredmény előre. Ez engem teljesen megdöbbent. Szerintem a
választópolgárok felnőttek már, van értékítéletük, és tudnak felelősen dönteni.

A másik fontos dolog, hogy az egyéni mandátum rovására, pontosabban mondva a
javára változik az eljárási törvény, azt jelenti, hogy egyéni választókörzetben egyéni emberek,
egyéni arcok jelennek meg. Akikre szavazni kell. Látják, megfogják, megérzik, ő az, bízom
benne. Nem egy homályos pártlista, ahol majd a pártok elintézik, hogy ki kerül a listának az
élére. Tehát ez engem megdöbbentett.

A másik: ha a Fidesz azt akarta volna, vagy azt szerette volna, hogy erősítse a mostani
állapotokat, akkor csak egyéni körzet lett volna, és nem lett volna listás mandátum.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Pál képviselő úr következik.

PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tasó képviselő úr
hozzászólására szeretnék egy mondattal reagálni. Én nem egészen értem, hogy miért lesz több
megfogható ember a piacon, ahogy Kósa úr mondta. Hát a képviselő-testületek és az egyéni
képviselők száma is csökken. A pesti piacokon kevesebb önkormányzati képviselő lesz,
akivel lehet találkozni.

Én azt mondtam az előző hozzászólásomnál, hogy azzal a rendezőelvvel, hogy az
arányosság legyen, ezzel szerintem még egyet is lehet érteni, ez egy jó rendezőelv lehet. A
darabszámmal van a probléma. És hát pont azzal van a probléma, amit sokan felvetettek, hogy
az önkormányzatiság lényege, amit Kósa úr is mondott, hogy a piacon, a művelődési házban
lehet találkozni azokkal az emberekkel, akik az ő ügyeikben eljárnak, akik őket képviselik.
Korábban az ellenzéki képviselőtársaim is ezt mondták. Most ahogy itt végignézem, a
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Ferencvárosban kevesebb emberrel fognak találkozni, kevesebb képviselővel, pedig higgyék
el, hogy ez a fontos.

Én nem véletlenül tettem javaslatot arra, hogy gondoljuk végig a képviselők
tiszteletdíjának a kérdését, mert ha ezt csökkentjük, akkor valóban csak az vállal helyi ügyben
képviseletet, akinek dolga van vele, akinek lelke rajta, hogy milyen lesz az ő utcája, milyen
program alapján lesz az iskolában az oktatás, az óvodában hogyan nevelik a gyerekeket, nem
a pénz fogja motiválni. De ez azt jelenti, hogy minél több embernek bele kéne szólni a helyi
ügyekbe, szerintem ezen már elég sokat vitatkoztunk.

Van egy lélektani pillanat, ebben a lélektanban egyetértek Kósa úrral, hogy ők
lélektani választ szeretnének adni a választók elvárásaira, szerintem pedig az a lélektani
pillanat van, hogy egyetértünk-e egy rendezőelvben és azt mondjuk, hogy tessék újragondolni
ezt azon rendezőelv mentén, a képviselői számok növelésével.

Ha ebben egyetértünk, akkor ez egy nagyon fontos lélektani pillanat a parlament vagy
a bizottság történetében, végre van egy dolog, amilyen irányban el tudunk indulni. Azért van
most ilyen nehéz helyzetünk, mert Ivády úrnak igaza van, nem volt arra lehetőség, hogy erről
korábban beszéljünk vagy egyeztessünk ebben a kérdésben. Ha ez megtörtént volna, akkor
szerintem egy jó törvényt sikerült volna idehozni a bizottság elé és egy jó törvényt sikerülne a
parlament elé benyújtani.

Ma erről ilyen aggályaink vannak, amiket itt hallottunk, hogy egyébként a győztes
további jutalmazása a szándék, a kicsik kizárása, és legyünk őszinték, ezek való igazak,
azokból a módosításokból vagy azokból a javaslatokból, amelyek a törvényben vannak, ez
derül ki.

Tehát azt gondolom, hogy az arányosság és a közvetlen kapcsolat mint két hívó szó
vagy rendezőelv nagyon jó, tehát el lehetne fogadni ma mint rendezőelvet, és azt mondani az
előterjesztőnek, hogy értjük a szándékát, tessék ennek mentén újragondolni ezt a törvényt.
Amennyiben ez megtörténik, akkor azt gondolom, még abban is egyetértünk, ami itt
elhangzott, hogy akár a tiszteletdíjak csökkentésének a rovására. Ezt el lehet mondani a
választóknak értelmesen és világosan, hogy sok képviselőjük van, de nem a pénzről szól a
történet, hanem a helyi ügyről, a helyi problémáról. Szerintem ebbe az irányba kellene
elmenni, és ha valamiért ennek a mai bizottsági ülésnek van igazán tartalma és értelme, akkor
az, hogy ezen két rendezőelv mentén gondoljuk újra ennek a törvénynek a módosítását.

Meglepő módon olvastam egyébként a törvényben, mert hogy az elmúlt években akár
a parlamentben, parlamenti vitanapon vagy a médiában nem szólt másról a vita, mint arról,
hogy az önkormányzati rendszer egészét úgy lehet módosítani, úgy lehet változtatni, hogy ha
majd a feladatokat is újragondoljuk, amit Bóka képviselő úr mondott, most meglepő módon
ez valahogy ki van hagyva. Ha nem gondoljuk végig, hogy egyáltalán mire kell majd
választani több vagy éppen kevesebb képviselőt, milyen feladatok maradnak az
önkormányzatoknál, akkor nagyon nehéz azt mondani, hogy a darabszám jó vagy nem jó.
Szerintem ezt azért együtt kellene nézni. Kár, hogy most nem innen van a megközelítés,
hanem a választói vélt vagy éppen valós elvárás szerint történt a törvény előkészítése.

Én jelzem, fontosnak tartanám, hogy az önkormányzatiságban, az önkormányzati
munkában való részvétel ne kevesek kiváltsága legyen, hanem minél több embernek a
lehetősége. Az a szám, ami itt le van írva a törvényben, és azok a létszámok, arra azt kell
hogy mondjam, hogy képviselethez kevés, az operatív munkához meg baromi sok. Tehát el
kellene dönteni, hogy a képviseletet akarjuk-e erősíteni, akkor ennek valóban a számosságát
kell növelni, a költségeit külön kell rendezni, tehát akkor az képviselet legyen. De ami most
van, az a lehető legrosszabb: operatív munkához nagyon sok, a képviselethez pedig kevés. Én
azt gondolom, hogy ha a két rendezőelvet legalább el tudnánk fogadni és ennek mentén
újragondolni a törvényt, akkor lenne arra lehetőség, hogy közösen egy jó törvényt fogadjunk
el, ebben az esetben, ha nem, akkor azt gondolom, hogy most nem történik más, mint amit az
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előttem szólók mondtak, egy hatalmi arroganciából történő törvényátvitel. Szerintem érdemes
volna ezt inkább újragondolni, az önkormányzatiság, az önkormányzati rendszer és annak
húsz éve ennél többet érdemel.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tarlós képviselő úr következik.

TARLÓS ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Én nagyon rövid leszek, pusztán
néhány mondatot szeretnék szólni, és csak a hozzászólások indítottak erre.

Először is, a Lehet Más a Politika pártot képviselő képviselőtársamnak, polgármester
úrnak szeretném mondani, megértem, hogy ő gyakorló polgármesterként szeretné kitolni ezt a
ciklust, de a következőkre hívom föl a figyelmét. Négy évre választottak a választók négy
évvel ezelőtt, azt mondták nekik, hogy négy évre választanak. Három hónappal az új
választások előtt odaállítani eléjük, hogy tolják ki két évvel a ciklust, ez a legerkölcstelenebb
dolog lenne, amit egyáltalán el lehet képzelni, úgyhogy nem is tudom, hogy ezt polgármester
úr hogyan képzelte el.

A másik megjegyzésem a képviselők számára vonatkozik. Csak egy arányszámot
szeretnék felrajzolni. Budapesten jelenleg közel 700 önkormányzati képviselő tevékenykedik,
az egyesült államokbeli Los Angeles városában nem egészen a harmincad része ennek a
képviselőszámnak.

Végül a harmadik gondolatom pedig: mostanában meglepetéssel és örömmel hallom,
hogy szocialista képviselőtársaink sokat beszélnek demokráciáról, arányosságról, hatalmi
arroganciáról. Ez az előterjesztés a működőképességet célozza meg. Ha már arányosságról,
demokráciáról és hatalmi arroganciáról beszélnek, akkor én azt remélem, hogy koherencia is
lesz a tevékenységük és a szavaik között. Erre csak egy példát mondok idő hiányában, sokkal
többet mondhatnék. A Fővárosi Közgyűlésben a minimális többséggel rendelkező szocialisták
és szabad demokraták a következő arányosságot és demokráciát gyakorolták. Például a BKV
tíztagú felügyelőbizottságában egy ellenzéki képviselőnek adtak helyet, vagy az őket sokáig
támogató Magyar Demokrata Fórum háromtagú képviselőcsoportjának lényegesen több külső

bizottsági helyet szavaztak meg, mint a 26 fős Fidesz-frakciónak. A teljesség igénye nélkül
említettem két apró példát. Ezt mindenképp tisztelettel és megbecsüléssel ajánlom szocialista
képviselőtársaim figyelmébe.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Következik Hegedűs Lorántné képviselő
asszony.

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. A választási kampány
során a Fidesz gyakorlatilag egyetlen, sokszor kommunikált programpontja a takarékoskodási
szempontok szerinti önkormányzati létszámcsökkentés. Ehhez képest én meglepetve
hallottam, hogy ennek a beterjesztett javaslatnak csak lélektani és szimbolikus jelentősége
van. (Közbeszólás: Nem azt mondta.) Én azért is hallom ezt meglepetve, mert gyakorlatilag
amikor az önkormányzatok ezermilliárdos adósságállománnyal küzdenek, akkor talán nem
lélektani és szimbolikus jelentőségű törvényjavaslatokra volna szükség, hanem komoly
segítségnyújtásra.

Ha takarékoskodni akarnánk, akkor az előttem szólókkal egyetértve azt kell hogy
mondjam, hogy valóban nem elsősorban a részvételi demokrácián kellene takarékoskodnunk,
sokkal inkább a korrupción, a más lenyúlásokon, hogy így fogalmazzak, a nokiás dobozokon,
azok kerülnek nagyon sokba nekünk. Nyilván ezt nem a Fidesz felé mondtam elsősorban, de
mindenesetre itt kellene először is kezdeni a rendbetételt.
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Másrészt azt szeretném mondani, hogy az hangzott el az előterjesztő részéről, hogy
mintha az egyéni listán csupa bátor ember indulna, ugyanakkor meg a listákon kvázi gyáva
emberek lennének felsorolva. Tisztelettel, ez a két halmaz nagyon nagy részt szokta egymást
fedni. Én azt gondolom, hogy meg kellene egymást annyira tisztelnünk, hogy minden
mandátum egyforma, akármilyen módon került egy képviselő-testületbe valaki. Tételezzük
fel, amikor a nevét adja egy listához, akkor azt ő éppen olyan - hogy mondjam - őszintén
vállalja, mint az, aki adott esetben listán vagy csak listán indul el.

Az arányosság elve kapcsán említett példákról pedig hadd mondjam, hogy amit az
előterjesztő mondott, arról azt gondolom, hogy meglehetősen hamis képet festenek fel,
mondjuk így, tényszerűen nem igazak. Én egy kisvárosi példát tudnék önöknek említeni. A
2006-os választások kapcsán három, nagyjából egyforma társadalmi támogatottságú szervezet
indult. Az egyik egy kicsit többet kapott mindig, mint a másik kettő, mondjuk ilyen 35-30-30
százalékot tessenek elképzelni, és ennek kapcsán a képviselő-testületben kialakult arányok
olyanok, hogy az összes egyéni mandátumot ez az első, nagyobb szervezet vitte el, ez azt
jelenti, hogy 9 mandátum, a másik kettőnek meg 3-3-on kellett osztoznia. Már az eredeti
rendszerben is az arányosság bizonyos értelemben sérült, noha a szavazatarányok
szempontjából ténylegesen három, nagyjából egyforma szervezetről lett volna szó.

Az arányosság elvének további nagyon komoly csorbítását látjuk az előterjesztett
javaslatban. Én azt gondolom, hogy bizonyos értelemben, hadd fogalmazzak így, hogy a
félelem diktálta ezt a javaslatot, méghozzá félelem a demokráciától, a demokrácia
sokszínűségétől, illetve egy képviselő-testületen belüli többféle vélemény megnyilvánulásától.
És bizonyos értelemben azt kell, hogy kérjem az előterjesztőktől, hogy ne tessenek félni,
például az eljárásrendről szóló előterjesztés benyújtásától sem. És kérném, ha lehet, ezt
határozati javaslatként kérem, hogy a bizottság addig ne tartsa az előterjesztett javaslatot
benyújtásra alkalmasnak, ameddig ezt az eljárásrendről szóló előterjesztést nem ismerhettük
meg. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Következik Ivády képviselő úr, utána Apáti képviselő úr
jelentkezett, és mivel több jelentkező nem volt, utána lezárom a vitát.

IVÁDY GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Gyors leszek: az egyik reakció
az lenne, hogy ami objektíven nézi a dolgokat, az az, hogy minél kisebb egy képviselő-testület
létszáma, annál könnyebb kiépíteni a kiskirályságokat. Annál nehezebben lesz átlátható, és
annál hamarabb megjelenhet a korrupció egy képviselő-testületben.

Tarlós képviselőtársam azt mondta, hogy a legerkölcstelenebb dologgal álltam én itt
elő. Higgye el nekem, hogy sok minden fogalmazódott meg a fejemben, és én nagyon
finoman fogalmaztam, a báránytól a farkasig mindent elvetettem a hozzászólásomnál
retorikailag. Nem született volna ez a javaslat, hogyha önök nem félnének társadalmi
egyeztetést folytatni erről a törvényről. Hogyha megkérdeznék azt, hogy valóban ezt akarják-e
a választópolgáraink. Akkor nem javasoltam volna ezt. Egyszerűen erkölcsi, morális kérdés…
azt mondani, hogy három hónappal a választások előtt, vagyis egy új javaslattal előállni a
legerkölcstelenebb. Hát azt kérdezem, hogy ez micsoda. Három hónappal a választások előtt
egy gyökeresen új javaslattal állnak elő úgy, hogy az emberek tulajdonképpen azt sem tudják,
hogy milyen rendszer alapján és hogy fognak választani jelen pillanatban. Meg fogják
erősíteni erőnek erejével a saját hatalmukat.

Tehát én azt hiszem, hogy amikor itt az erkölcsi kérdésekbe belemegyünk, talán egy
kicsit, ez után a javaslat után kicsit óvatosabban kellene fogalmazni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Apáti alelnök úré a szó.
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DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm. Ez a probléma rendkívül összetett és
rendkívül bonyolult. Ugyanis részben Tasó képviselőtársammal egyet kell értenem, de csak
részben.

Való igaz, hogy községi szintű településeken kisebb hatása van a pártlogónak. Tehát
ott adott esetben a pártpreferenciák egyéni jelöltekre áthúzódó hatása lényegesen
mérsékeltebb. Viszont egy tízezer és 25 ezer közötti lélekszámú településen már meghatározó
jelentőségű. Ezt láthatjuk az országgyűlési választásokon is. Tehát nem fekete-fehér a kép.
Községi szinten elfogadom, amit Tasó úr mondott, viszont nagyobb városokban,
településeken ez már egyáltalán nem így van. Én értem az Ivády Gábor gondolatmenetét, de
annyiban a konstruktivitás és a jogászi korrektség jegyében feltétlen igazat kell adnom Tarlós
úrnak, hogy jogászi, alkotmányossági szempontból valóban kivitelezhetetlen a ciklus kitolása.
Hiszen a magyar választópolgárok 2006-ban négy évre választottak helyi képviselőket és
polgármestereket, tehát alkotmányjogi lehetősége a ciklus kitolásának nincs. Abban viszont
igaza van Ivády Gábornak, hogy nem három vagy négy hónappal a helyi választások előtt kell
ilyen horderejű kérdésben ilyen sitty-sutty módon dönteni.

Kósa Lajos felvezetésében rejlő ellentmondásra szeretném továbbá felhívni a
figyelmet. Kósa képviselőtársam elmondta, hogy az öt százalékos, illetőleg közös listán a tíz
százalékos küszöb felállítása az az országgyűlési választási rendszerrel azonos módon, ilyen
okból került megállapításra. Akkor kérdezem én ennek alapján, hogy akkor az egyéni és a
kompenzációs listás mandátumok aránypárjainak felállításánál vajon miért nem lehetett
követni ugyanezt a logikát. Hiszen, ha megnézzük, az országgyűlési választásoknál a területi
és az országos listás arány 55 százalék, az egyéni 45 százalék, kisebb kerekítést végeztem. Én
nem azt mondom, hogy 55-45 legyen a kompenzációs javára, de valahol egy középmértékben
célszerű lenne megállapodni, ha már más rendelkezéseinél a törvényjavaslatnak az
országgyűlési választási rendszerre hivatkoztak.

A fővárosban - mert erről talán még kevesebb szó esett - teljesen indokolatlan az 50
ezer fős határ felállítása. Én egy gyors osztást-szorzást végeztem, durván húszezer, tehát a 66
fővárosi képviselővel számolva körülbelül 20-22 ezer választópolgár adhat egy képviselőt.
Nyilván ez egy durva arányosítás. Na most én aláírom, hogy ez nem maradhat így, tehát én is
egyetértek abban, hogy 66 képviselője ne feltétlen legyen a fővárosnak, na de az 50 ezer fős
határ meghúzása mégis csak a másik véglet. Tehát én egy középmértékes megoldást tartanék
tanácsosnak és arányosnak.

És egyébként, hogy haladjunk a gondolatokban, tudom, hogy nem ennek a törvénynek
a módosítására tartozik, de ha a Fidesz valóban komolyan gondolja a demokráciát és a
demokráciába vetett hitünk megőrzését, akkor az Ötv. és egyéb jogszabályok kapcsán
érdemes lenne megfontolni, hogy a minősített többség szabályait szigorítjuk. Ugye jól tudjuk,
hogy most ez az összes megválasztott képviselő több, mint felének szavazatát jelenti, akkor
érdemes lenne elgondolkodni a demokrácia jegyében, hogy a minősített többséget szigorítjuk
annak érdekében, hogy a kisebb vagy közepes pártok, jelölő szervezetek véleménye is
hatványozottan megjelenjen. Én úgy gondolom, hogy ezen mindenképpen érdemes lenne
elgondolkodni. Most hogy ez egy kétharmados vagy bármilyen arányt jelent, ezen persze
lehet a későbbiekben értelmes vitákat folytatni.

Annyit szeretnék még elmondani a Jobbik Magyarországért Mozgalom nevében is,
hogy több módosító indítványt fogunk a mai nap folyamán benyújtani. És azt is hadd
mondjam el, hogy ezek összességében szintén a csökkentés irányába mozdulnak el, tehát nem
vagyunk azon az állásponton, hogy abszolút tagadjuk ennek az előterjesztésnek mindenfajta
létjogosultságát, a csökkentés mértékében és a csökkentés módjában, módszertanában
lényeges eltéréseket tükröző módosító indítványokat kívánunk benyújtani. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztő válaszol a vitában elhangzottakra.
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Kósa Lajos válaszadása

KÓSA LAJOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Nem fogok mindenre válaszolni, mert
részben a vitában már pró és kontra elhangzottak az érvek. Nagyon-nagyon fontos
hangsúlyozni: az önkormányzati választások a megyét és a fővárost leszámítva egyéni
választások. Úgy lehet szavazni, hogy nem pártra adom le a szavazatomat, hanem Tóth Béla,
Kovács János, Nagy Ernő. Csak személyekre lehet szavazni. Ez alapvető különbség, ezért a
jobbikos képviselőtársamnak az az összehasonlítása, hogy pártlistaeredményeket mondott,
vélelmezem mátészalkai egyéni körzeti eredményeket, ez így az alma elefánttal való
összehasonlítása. Nem lehet ezt megtenni. És se szeri, se száma az önkormányzati világban
annak, hogy mindenfajta pártpreferencia ellenére szavaznak az emberek akkor, amikor arcra
választanak meg. Gyakorló polgármestertől kérdeztem meg, önkormányzati emberektől: se
szeri, se száma ennek. Egyébként minél nagyobb egy település, annál kevésbé igaz ez, mert
minél nagyobb egy település annál inkább már a pártpreferenciák érvényesülnek.
Hozzáteszem: ettől függetlenül Debrecenben sem lehet, csak egyéni emberre szavazni. A
listát nem is látja senki. Ezt egyébként képviselő asszony társamnak mondom, hogy én nem
azt mondtam, hogy gyáva vagy bátor, de azt a kétségtelen tényt szögeztem le, hogy a
szavazólapon egyéni emberek nevei vannak, a szavazólapon a választópolgár a kompenzációs
listát nem is látja. Tehát ebben az értelemben a szavazás pillanatában anonim a kompenzációs
lista, azt máshogy lehet megismerni.

Nagyon fontosnak tartom Kolber István képviselőtársam hozzászólása kapcsán, hogy
tisztázzunk valamit. A mi felfogásunkban, ez elő fog jönni többször, a mi meggyőződésünk
az, hogy nem a kormánynak van frakciója, hanem a frakciónak van kormánya. Nem a
kormány választ képviselőket, ezért az az összefüggés, amit én elmondtam, a választójogi
törvény előterjesztése és a kormány kapcsolatáról, meggyőződésem, hogy a mi nézetünkben
megállja a helyét. Tudom, hogy a Szocialista Pártnak más volt ebben a gyakorlata, de az egy
másik világ.

Itt szeretném hangsúlyozni azt is, hogy amikor Pál képviselőtársam arról beszél, hogy
a kisebb képviselő-testület esetleg hogyan csökkenti a demokrácia érvényesülését, az önök
kormánya egy ennél sokkal brutálisabb csökkentést terjesztett elő. Megjegyzem, akkor azt
önök támogatták, ön is, csak nem ment át a parlamenten a kétharmados szabály miatt. Majd
tanulmányozza egyébként az ezzel kapcsolatos akkori álláspontokat.

Meggyőződésem az, nem erkölcsi kérdésként megítélve, ezt mindenki ítélje meg,
ahogy akarja, de Ivády képviselőtársamnak mondom, hogy amikor a demokráciáért aggódott,
és azt vélelmezte, hogy ez a javaslat adott esetben pont a demokráciától való félelemmel
magyarázható, ön rögtön egy mondatban valóban azt mondta, hogy mi lenne, ha a jelenleg
megválasztott képviselők és polgármesterek mandátumát két évre kitolnánk.

Ennél brutálisabban alkotmányellenes és demokráciaellenes javaslatot nem lehet
elképzelni, mert innentől csak egy lépés, hogy és mi lenne, ha különböző magyarázatokkal a
parlamenti mandátumot is meghosszabbítanánk, ennyi, és Magyarországon nincs demokrácia
tovább. Tehát arról, hogy egyáltalán ezen gondolkozzunk, én szeretném a saját magam és a
Fidesz nevében ezt mondani, hogy szó sem lehet róla, soha, semmilyen esetben nem fogunk
abba belemenni, bárki teszi rá a javaslatot, hogy egy adott időre megválasztott képviselő,
polgármester, parlament mandátumát bármire hivatkozva meghosszabbítsuk. Ez nem erkölcsi
kérdés, ez egy nagyon brutálisan antidemokratikus kérdés. Vesd össze Ivády úr demokráciát
féltő egyéb megjegyzéseivel.

Nagyon fontos megjegyeznem, hangsúlyozom, hogy a fővárost leszámítva egyáltalán
nem szűkítettük a képviselő-állítás lehetőségét, egyáltalán nem. Ha belegondolunk abba, hogy
van egy kerület, ahol össze kell szedni nem több, mint ezer kopogtatócédulát, sőt még annyit
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sem, egy 160 ezres kerületben ahhoz, hogy valaki kompenzációs listát állíthasson, ha 160 ezer
embernél - ebből választó 120 - nem tudnak összeszedni ezer cédulát, akkor ott tényleg nincs
érdemi támogatás. Hozzáteszem egyébként, a kompenzációs listán csak 500-at kell
összeszedni, ez senkinek, aki érdemleges támogatással rendelkezik, nem haladja meg az
erejét.

Összességében azt szeretném mondani, hogy van még egy nagyon fontos dolog, ami
megint nyilván többször elő fog jönni, hogy nagyon sokszor hivatkoznak az önkormányzati
világban a civilek jelenlétére, de gondolják csak meg, ez egy fából vaskarika. Kóser szalonnát
sem lehet csinálni, kóser szalonna nincs, akármilyen kóser módon ölik le a disznót, a
szalonnája nem lehet kóser. Ha egy szervezet elindul a politikába világába, akkor nem tud
civil szervezet lenni. Ez olyan, mintha valaki azt mondaná, hogy én civilként vagyok katona.
Ez nem megy. A politika világában politikusok vesznek részt. Akit politikusnak választanak,
az politikus lesz, nem tud civil lenni akkor sem, ha utána azt mondja magáról, hogy civil,
akkor sem tud az lenni. A civil szervezetek ellenőrzését ezért nem a politika világában kell
megoldani, az a demokrácia, a választás kérdése.

Azzal szeretném zárni, hogy természetesen, amikor arról beszélünk, hogy nemzeti
együttműködés és valóban a politikában személyesen nem részt vevő emberek véleményének
a szondázása, a választási kampányban végig arról beszéltünk, hogy egy ilyen
törvényjavaslatot előterjesztünk, mihelyt feláll a parlament. Szeretném megjegyezni, talán
elkerülte a figyelmüket, de elküldtük az önkormányzati szervezeteknek a javaslatot, és
megjegyzem, eddig azt mondták, hogy a maguk részéről támogatható ez. Tehát az a helyzet,
hogy az önkormányzati szövetségek, az eddig megnyilatkozó Faluszövetség elnöke és a
Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke azt mondták, hogy ez egyébként elfogadható.
A korábbi, már közös munka, amit az önkormányzati szövetségben folytattunk, ez annak
részben a terméke. Tehát igazából már évekkel korábban ez a közös gondolkodás ott elindult.

Én szeretném kérni a bizottságot, hogy támogassa az alkalmasságot.
Köszönöm.

Szavazás

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor szavaznánk. Először, és ezt szeretném mondani
Hegedűs Lorántné képviselő asszonynak is, a tárgysorozatba-vételről szavazunk, erre lehet
nemmel szavazni, tehát nem kell külön arról a határozati javaslatról szavazni, amit ön
felvetett.

Tehát szavaznánk először a tárgysorozatba-vételről. Ki ért azzal egyet, hogy
tárgysorozatba vegyük ezt a T/32. számú törvényjavaslatot. Lehet szavazni. (Szavazás.) 16
igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Az összes többi, 7. Tehát az Önkormányzati bizottság
tárgysorozatba vette az előterjesztést.

Következik az általános vitára való alkalmasságról szóló döntés. Ki ért egyet azzal,
hogy általános vitára alkalmas? (Szavazás.) 16 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) 7
ellenszavazat. Megállapítom, hogy általános vitára alkalmasnak tartja a bizottság.
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Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A
közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/24.
szám) (Rogán Antal és Kósa Lajos (Fidesz) képviselők önálló indítványa)

A közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében a közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a közúti közlekedési nyilvántartásról
szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/27. szám)
(Rogán Antal és Kósa Lajos (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Általános vita)

10 órától szavazás lesz, addig még van 7-8 percünk. Megkérném Kósa Lajost, hogy a
2., 3. napirendi pontoknak, amit egyben tárgyalnánk, az előterjesztői expozéját tartsa meg. 10-
től szünetet tartanánk a szavazás végéig, és a szavazást követően folytatódna a bizottsági ülés
a kérdésekkel, illetve a vitája a 2., 3., összevont napirendi pontnak.

KÓSA LAJOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Nagyon-nagyon rövid leszek. Az a
helyzet, hogy a kialakult jog szerint a fővárosban és más nagyvárosokban, ahol van
parkolórendelet, megszűnne a fizetőparkolás lehetőségének a fenntartása, amennyiben nem
módosítjuk a törvényt, visszaadjuk az ezzel kapcsolatos jogalkotási lehetőséget az
önkormányzatok számára. Ez a két javaslat lényege.

ELNÖK: Köszönöm szépen Kósa Lajosnak.
Előadót kell állítani az előzőhöz a többségi, illetve kisebbségi vélemény elmondására.

A mi oldalunkról Rácz Róbert lenne az előterjesztő. Ellenzéki oldalról kisebbségi vélemény?
(Hegedűs Lorántné: Én Apáti Istvánt javasolom.) Apáti Istvánnal ki ért egyet? (Szavazás.) Jó,
akkor Apáti István lesz a kisebbségi előadó. Köszönöm szépen.

Akkor most szünet a szavazás végéig.

KÓSA LAJOS (Fidesz): Elnézést, elnök úr. Nem lehetne az… Csak szondázzuk meg,
az a másik két javaslat technikai javaslat. A fővárosi képviselők egyébként valószínűleg
találkoztak már ezzel a problémával. Nem lehetne nagyon gyorsan, hogy ez lemegy?

ELNÖK: Jó, rendben van, egyetértek azzal, hogy ha nincs kérdés és nincs hozzászólás,
akkor szavazhatunk róla, de ha van kérdés, hozzászólás, akkor… Van-e jelentkező?
(Jelzésre:) Tóth képviselő úr?

DR. TÓTH JÓZSEF (MSZP): Elnök úr, én az előterjesztések kapcsán néhány
technikai dolgot, de tartalmi dolgot is jelzek, a javítás érdekében felvetnék, ha mondhatom,
akkor mondom gyorsan. Jó? (Elnök: Igen.)

Az első dolog az, hogy rendezi a közfeladat jelleget egyértelműen a dolog, és rendezi
azt, hogy megadja a rendeletalkotási felhatalmazást.

Néhány dolog, amit felvetek. Megjegyzem azt, hogy a 8. § (1) és (4) bekezdés
hatályos szövege csapadékvíz-elvezetést tartalmaz. Itt most az előterjesztés, a javaslat csak
vízelvezetést tartalmaz, nem tudom, miért. Nincs benne indokolás erre vonatkozóan.

A második ilyen dolog, hogy az indokolás sem ad arra magyarázatot, hogy a
közforgalom elől elzárt magánutakon történő parkolást miért sorolja a közfeladat közé,
hangsúlyozom, magánutakon miért sorolja a közfeladatok közé.

Harmadik ilyen megjegyzés. Nem egyértelmű megfogalmazás, hogy egy
önkormányzat tulajdonában lévő társaságról van-e szó, amely végezheti ezt a feladatot, vagy
több önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság is végezheti ezt a feladatot. Azt
hiszem, logikus a felvetés, mert összeállhatnak önkormányzatok.
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A következő ilyen dolog, hogy a javaslat kibővíti a forgalomképtelen vagyontárgyak
fogalmát a parkolás ellátására, gazdasági társaságban lévő önkormányzati üzletrészre.
Rendben van, ezzel meg kívánja akadályozni, hogy a közcéllal ellentétes piaci szemléletű

gazdasági társaság végezhesse. Viszont kérem azt, hogy előtte egyeztessük, nézzük meg a
koherenciát a Gt.-vel, mert a Gt. egyértelműen kimondja, hogy üzletrész szabadon
átruházható, s a társasági jog szellemével és céljával ellentétes a forgalomképtelenség
kimondása a társaság működési jellegét tekintve.

A magánutat említettem az előzőekben.
A tervezet 1. §-ában kétszer szerepel a (4) bekezdés.

ELNÖK: Elnézést kérek, képviselő úr, ez a részletes vita része, általános kérdéseket
szíveskedjék felvetni.

DR. TÓTH JÓZSEF (MSZP): Jó. Akkor általános kérdés az, hogy a panaszokat hogy
kezeli, milyen jogszabályra hivatkozva, ezt kellene rendezni, és a személyes adat kezelésének
az indokolását is kellene, hogy milyen törvényre hivatkozva kezeli a dolgot.

Egy utolsó dolog, hogy a késedelmi kamat kizárása a polgári jog jellegével ellentétes,
ezt javaslom megvizsgálni.

Hangsúlyozom, jobbító, javító szándékú és szakmai volt az észrevétel.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más hozzászóló? (Nincs jelentkező.) Úgy látom,
hogy nincs. Akkor megkérem Kósa Lajost, hogy válaszoljon az általános kérdésekre. A
részletes kérdésekre itt most nem kell válaszolni.

KÓSA LAJOS (Fidesz): Azt kérném képviselőtársamtól, hogy ezeket a javaslatokat,
amiket felvetett, módosítóban adja be, legyen szíves, mert akkor tudunk róla érdemben
tárgyalni. Én azt fogom kérni, hogy ne zárjuk le most az általános vitát erről, hanem legyen
lehetőség, holnap is még lesz parlamenti ülés, akkor ezt tegyék be. Egy sor dolog tényleg
technikai jellegű, és amit mondott a koherenciával kapcsolatban más törvényekkel, az is az.
Viszont azt gondolom, hogy itt a szándék mindenki által támogatandó. Orbitális káosz lesz, ha
ebben nem lépünk sürgősen, és ezt szeretnénk elkerülni. Tehát kérem, hogy támogassák az
általános vitára való alkalmasságot. Nyitottak vagyunk egyébként az ügy rendezésére, és ha a
másik előterjesztőtársammal, Rogán Antallal, aki most éppen az Alkotmányügyi bizottságban
csinálja ugyanezt - mert amit említett polgármester úr, az alapvetően fővárosi kérdés, hogy
több önkormányzat nem -, ezt leegyeztetik, rendben lesz a dolog szerintem.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A minisztérium részéről van-e itt valaki? (Jelzésre:) Ön
Barna Péter főosztályvezető? Székely András osztályvezető. Szíveskedjék akkor röviden
nyilatkozni, ide is ideülhet, az alelnök úr mellett van mikrofon is.

SZÉKELY ANDRÁS (Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium): A tárca
részéről a tárgysorozatba-vételt támogatjuk.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor a vitát lezárhatom. Tárgysorozatba-vételről
szavazunk. Ki ért vele egyet? (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez egyhangú.

Általános vitára való alkalmasságról szavaznánk. Ki ért vele egyet? (Szavazás.)
Köszönöm szépen. Ez is egyhangú.
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KÓSA LAJOS (Fidesz): Előadó! Bizottsági előadó.

ELNÖK: Bizottsági előadó?

KÓSA LAJOS (Fidesz): Én Láng Zsoltot javaslom mint kerületi polgármestert.

ELNÖK: Láng Zsolt képviselő úr vállalja? Nincs más lehetősége. (Derültség.)
Kérdezem Tóth képviselő urat, hogy kisebbségi előadó lesz-e. Volt némi vita, illetve
megjegyzés, ezeket el kívánja-e mondani, vagy elég egy előadó. Kérdezem a bizottságtól.

KÓSA LAJOS (Fidesz): Lehet két előadó. Az ellenzék döntse el, hogy kíván-e előadót
állítani vagy sem.

ELNÖK: Tehát van rá lehetőség. Kérdezem az ellenzéki képviselőket, hogy kívánnak-
e külön, vagy Láng Zsoltra bízzák oda-vissza? Jó, úgy látom, hogy hezitálás van, akkor Láng
Zsolt a Tóth képviselő úr által elhangzott felvetésekre is reagál, mint bizottsági előadó majd el
fogja mondani. Köszönöm szépen. A bizottsági ülést befejeztük.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 2 perc.)

Dr. Kovács Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia és Földi Erika


