
ÖKB-4/2010.
(ÖKB-4/2010-2014.)

J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának
2010. május 27-én, csütörtökön, 9 óra 7 perckor

a Képviselői Irodaház 512. számú tanácstermében
megtartott üléséről

                                                
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában
megtalálható.



2

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat 3

Az ülés résztvevői 4

A bizottság részéről 4
Megjelent 4
Helyettesítési megbízást adott 4

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 5

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV.
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/42. szám) (Kósa Lajos, Rácz Róbert és
dr. Vitányi István (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 5

Rácz Róbert szóbeli előterjesztése 5

Kérdések 6

Rácz Róbert válaszai 10

Hozzászólások 12

Rácz Róbert reflexiója 19

Határozathozatal 20

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, dr. Kocsis Máté, dr.
Kovács Zoltán, dr. Cser-Palkovics András és dr. Dorkota Lajos (Fidesz) képviselők
önálló indítványa) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 20



3

Napirendi javaslat

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/42. szám)
(Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Vitányi István (Fidesz) képviselők önálló
indítványa)

2. 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, dr. Kocsis Máté, dr. Kovács
Zoltán, dr. Cser-Palkovics András és dr. Dorkota Lajos (Fidesz) képviselők önálló
indítványa)
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

3. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX.
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/44. szám)
(Pokorni Zoltán és dr. Szabó Erika (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

4. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Kovács Zoltán (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Apáti István (Jobbik), a bizottság alelnöke
Kósa Lajos (Fidesz)
Dr. Láng Zsolt (Fidesz)
Nagy Csaba (Fidesz)
Pogácsás Tibor (Fidesz)
Rácz Róbert (Fidesz)
Dr. Tóth József (Fidesz)
Pál Tibor (MSZP)
Dr. Tóth József (MSZP)
Hegedűs Lorántné (Jobbik)
Korondi Miklós (Jobbik)
Ivády Gábor (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Habis László (KDNP) Pogácsás Tibornak (Fidesz)
Dr. Bóka István (Fidesz) Kósa Lajosnak (Fidesz)
Gelencsér Attila (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)
Szekó József (Fidesz) Nagy Csabának (Fidesz)
Tarlós István (Fidesz) dr. Kovács Zoltánnak (Fidesz)
Tasó László (Fidesz) dr. Tóth Józsefnek (Fidesz)
Dr. Tiba István (Fidesz) Rácz Róbertnek (Fidesz)
Dr. Kolber István (MSZP) Pál Tibornak (MSZP)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 7 perc.)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
reggelt kívánok! A bizottság ülését megnyitom.

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, tizennégyen személyesen, heten
helyettesítéssel képviseltetik magukat a bizottság ülésén.

A meghívó ÖKB-4/2010-2014. szám alatt került kiadásra írásban. A napirendi
javaslattal kapcsolatosan tájékoztatom a bizottságot, hogy a 3. számú napirendi ponthoz, a
helyi önkormányzatok és szerveik…, tehát hogy leegyszerűsítsem, a T/44. számú
törvényjavaslathoz nem jött kapcsolódó módosító indítvány, így értelemszerűen azt nem kell
megtárgyalnunk, marad az 1. és 2. napirendi javaslat. Van-e más napirendi javaslat bárki
részéről? (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincs. Akkor ekként szavazunk a napirendről. Lehet
szavazni. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk a
napirendet.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.
évi LXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/42. szám) (Kósa Lajos, Rácz
Róbert és dr. Vitányi István (Fidesz) képviselők önálló indítványa)

Akkor az 1. napirendi pont következik, döntés képviselői önálló indítvány
tárgysorozatba-vételéről, általános vita. Ez a T/42. sorszám alatt benyújtott törvényjavaslat,
Kósa Lajos és társai önálló indítványa. Megadom a szót Kósa képviselő úrnak (Jelzésre:),
helyette Rácz képviselő úr lesz az, aki képviseli az előterjesztőket.

Rácz Róbert szóbeli előterjesztése

RÁCZ RÓBERT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Nem
akarok hosszú kommentárt fűzni a törvényjavaslathoz, mert viszonylag kurta és önmagáért
beszél. Alapvetően abból a megfontolásból és meggyőződésből fakad a javaslat lényege, hogy
úgy ítéljük meg előterjesztőként, hogy a polgármesterek politikai, jogi, nem ritkán akár
büntetőjogi felelőssége olyan mértékű és olyan súlyú, hogy ahhoz igazítani kell valamelyest a
polgármesterek működési kompetenciáját, döntési kompetenciáját súlyban, jelentőségben. Ez
a törvénymódosítás ezt próbálja célozni, magyarul, erősíteni kívánja a törvénymódosítás a
polgármesterek tisztségét, a döntési lehetőségeit a most hatályos jogszabályi környezethez
képest. Ez a szándék mutatkozik meg ebben a javaslatban.

Alapvetően két részre lehet bontani ezt, önök, akik látták, olvasták, nyilván tudják,
hogy így van. Egyrészt meg akarja adni a lehetőséget a polgármesternek, a főpolgármesternek
és a megyei közgyűlés elnökének arra, hogy ne csak a képviselő-testület tagjai közül, hanem -
ahogyan a szöveg fogalmaz - kívülről, tehát a testületen kívülről is javasolhasson a
polgármester, a megyei közgyűlés elnöke és a főpolgármester alpolgármestert, alelnököt és
főpolgármester-helyettest. A továbbiakban az egyszerűség kedvéért azt fogom mindig csak
mondani, hogy polgármester alpolgármestert, mert hiszen ugyanez vonatkozik a
főpolgármesterre és a megyei közgyűlés elnökére, legalábbis a javaslat szándéka szerint.

Tehát meg akarja adni a lehetőséget arra, hogy a polgármester kívülről is hozzon
alpolgármestert, akkor és csak akkor, amikor már egy alpolgármester meg van választva
belülről is, tehát csak a második alpolgármesterre van lehetőség ilyen módon a
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törvényjavaslat szerint. Az első alpolgármestert mindenképpen a testület tagjai közül kell
javasolnia a polgármesternek és megválasztania a testületnek. Ez az egyik erősítés, amellyel
igyekszik a javaslattevő felvértezni a polgármestert a feladatai ellátása végett.

A másik pedig ehhez kapcsolódóan az, hogy szintén a polgármesternek ad
jogosítványokat a kezébe ahhoz, hogy az esetleg a feladat ellátására alkalmatlanná váló vagy
alkalmatlannak tűnő alpolgármester megbízatását visszavonja a saját szándéka szerint, tehát a
saját személyes szándéka szerint. Ezzel is igyekszünk - egyáltalában nem titkolt módon
egyébként, hanem sokkal inkább nyíltan - a polgármestert erősíteni a pozíciójában, még
egyszer mondom, alapvetően azért, mert teljesen nyilvánvaló, az elmúlt húsz év tapasztalata
sajnos vagy szerencsére - kinek a sorsa mit hozott e tekintetben - bizonyította, hogy a
polgármestereken óriási felelősség nyugszik. Nagyon sok esetben „ki vannak szolgáltatva” a
saját munkatársaiknak a saját döntéseik és a munkájuk végzése kapcsán, ki vannak
szolgáltatva a segítőiknek abban, hogy az általuk leadott teljesítmény nyilvánvalóan kihat az ő
megítélésükre és gyakran a jogi és büntetőjogi felelősségükre is. Azt gondoljuk, hogy a
polgármesterek védtelenek bizonyos szempontból jelenleg ebben a helyzetben, és szeretnénk
őket védettebbé tenni, illetőleg megadni nekik azokat a lehetőségeket, amelyek szerintünk ily
módon valamelyest majd közelítenek a felelősségükhöz. Most túl sok a felelősség, kevés a
mozgástér; ezen az állapoton próbál javítani valamelyest, talán még nem is teljes egészében
ez a törvényjavaslat.

Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani. Ha lesz kérdés vagy vita, akkor
nyilván folyt. köv.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés? (Jelentkezések.) Tessék, képviselő úr!
Korondi képviselő úr!

Kérdések

KORONDI MIKLÓS (Jobbik): Tisztelettel köszöntöm a bizottság valamennyi tagját.
Annyit szeretnék hozzáfűzni ehhez a témakörhöz, hogy véleményem szerint másképp is
megoldható a polgármester kompetenciájának az erősítése, mégpedig a polgármestereknél
egyértelműen meg lehetne határozni, hogy ne lehessenek párhuzamosan egyéb politikai
állásban, például ne lehessenek országgyűlési képviselők vagy megyei képviselők. Máris
megoldottuk ezt a hatalmas problémát és kiküszöböltük.

Jelenleg is van lehetőség arra, hogy a polgármesterek tevékenységét önkormányzati
szinten támogassák és segítsék, erre valók a különböző tanácsadói munkakörök, ami nagyon
sok városban jelenleg is működik. Én úgy gondolom, hogy nem járható az az út, hogy egy
polgármester három helyen is van időnként vagy két helyen is kellene hogy legyen, és
egyiken sem tud ott lenni. Véleményem szerint ezt kellene inkább megfontolni, és úgy kellene
meghatározni, mint ahogy a Jobbik programjában is van, hogy igenis, ne lehessen fizetett
politikai álláshalmozást ellátni, mert ez a munka rovására megy.

Nekem ennyi lenne a hozzáfűznivalóm. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy tájékoztatást elfelejtettem mondani. Az előterjesztők
az összes önkormányzati benyújtott törvényjavaslat vonatkozásában egyeztettek az
önkormányzati szövetséggel, mind az összes önkormányzati szövetséggel, és e vonatkozásban
az önkormányzati szövetségek ezt az előterjesztést egyöntetűen támogatják.

Pál Tibor képviselő úr következik.

PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. A kérdések körénél tartunk. Ezért lenne az a
kérdésem, hogy ha feltételezzük azt, hogy egy önkormányzatban van egy polgármester,
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választanak belülről egy alpolgármestert, azt ellátják feladatokkal, ezek után a törvény szerint
a polgármester hoz kívülről egy személyt, akit szintén alpolgármesternek hívunk, az élet
megy a maga útján, aztán összeveszik a belső alpolgármesterével, mert nem tetszik már neki,
elveszi tőle a feladatait, magyarul, kiürül, megszűnik az ő alpolgármestersége, akkor mi van a
külsős alpolgármesterrel ebben az esetben. Mert ha jól értettem az előterjesztőt, azt mondta,
hogy akkor lehet külsőst választani, ha előtte választanak belsőst. Ha a belsősnek megszűnik a
funkciója, akkor megszűnik a külsős is, vagy pedig ő marad, és akkor át van játszva az
alpolgármesterség egy külsős, választók által nem választott személyre?

Annak örülök, hogy az önkormányzati érdekszövetségek támogatják. A jegyzők mit
szóltak hozzá? Azért az benne van, hogy a polgármester szerepéről, jogi szerepéről és az
erősítéséről szól ez a törvényjavaslat. Mit szólnak a jegyzők, hiszen valójában ezt a funkciót
ma ők látják el, innentől kezdve ez mindig egy kérdés, hogy akkor az ő szerepük ebben
csökken vagy őket is érinti-e majd valamilyen módon ez a törvény. Tehát azt láthattuk, őket
így nem érinti, de hát azért az ő szerepük is benne van.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Láng Zsolt képviselő úr következik.

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz): Bár nem én vagyok az előterjesztő, annyit szeretnék
válaszolni képviselő úrnak itt erre, amit az előbb említett, hogy összeférhetetlenség.
Szerintem ez most egész másról szól, tehát most ne keverjük össze a kettőt. Az egyik. Az,
amit önök is, amit a Jobbik a programjában és a saját pártjában is megvalósít, az egy irány,
amit az én véleményem szerint a maximum 200 fős parlament, illetve az önkormányzati
képviselők számának csökkentése egyébként meg fog oldani a következő ciklusra magától is,
én úgy gondolom, egyébként pedig minden párt úgy szabályozza most, ahogy akarja, de ez
egy másik kérdés.

Ebben az esetben pedig én úgy látom, hogy aki polgármesterként működött - nekem
szerencsém van, mert nem voltak ilyen konfliktusaim -, az pontosan látja azt, hogy
önmagában az, hogy valaki alpolgármesterként tudja segíteni a munkáját a polgármesternek,
és valóban az ő helyettese, és mondjuk nem egy olyan önkormányzat van, ahol koalíciós
kényszer van, egy olyan koalíciós megállapodással került oda, ami időnként inkább a
feszültségeknek egy magasabb szintjét valósítja meg, de nem az együttműködést, akkor én azt
gondolom, hogy ha valakit a közakarat polgármesternek választ, akkor azt a segítséget meg
kell neki adni, hogy legyenek olyan emberek vagy legalább legyen egy olyan ember, akivel
tényleg együtt tud dolgozni, az az ő helyettese, és az ő nevében, az ő irányvonala mentén jár
el, és esetleg nem arra használja ki, hogy napi villongások legyenek.

Amit pedig Pál képviselő úr mondott, szerintem egy gyakorló polgármesternek az a
célja minden településen és minden kerületben egyébként, hogy béke, nyugalom legyen, és
egy olyan irányba vigye a saját települését, amit az ott élők meg a képviselők, akik nem is az
ő oldalán vannak, helyesnek látnak. Ez a közös cél.

Szerintem az már egyébként nem egy kijátszás, egy komoly konfliktus, amikor
mondjuk egy testület által választott alpolgármestertől egy polgármesternek meg kell vonni a
hatásköreit. Azt azért már akkor teszi meg, amikor tényleg konkrétan nyílt incidens lesz,
innentől kezdve akár a túloldal, akár mondjuk a saját koalíciós partnerével. Szerintem ezt a
legutolsó lépésként teszi meg a polgármester. De azt gondolom, hogy ha négy évre direkt
választanak az emberek egy polgármestert maguknak, akkor ezt a jogot, hogy amikor a
polgármester úgy ítéli meg, hogy az alpolgármester működése már a település életében
problémát okoz és nem segítséget a munkában, meg kell neki adni.

Nézzenek körbe, az elmúlt időszakban nem egyszer láttunk olyat, hogy minden
hatáskör meg van vonva az alpolgármestertől, de ottmaradt, mert nem lehet leváltani.
Megkapja a teljes fizetését, az autóját, a titkárságát, egyébként semmi dolga nincs, mert nem
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bízik már benne a vezetés, de nem lehet azt mondani, hogy akkor üljön vissza a képviselők
közé és egyébként végezze becsülettel a munkáját, hiszen őt egyébként és Pál urat nem
alpolgármesternek választották meg az emberek, hanem képviselőnek, őt már a testület nevezi
ki. Tehát az emberek akaratából vagy nem, őt a testület nevezi ki. Ez szerintem egyébként egy
kis fokkal erősebb, mint az, hogy azt mondja a polgármester, hogy bár nem szavazhat, hiszen
a szavazata a választásból adódna, de azt mondja egy polgármester, hogy jöjjön be és a
hivatali munkában segítsen.

Köszönöm.

ELNÖK: Mi a kérdés? A kérdéseknél tartunk.

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz): Bocsánat, én már védtem a javaslatot, elnézést.

ELNÖK: Most Ivády képviselő úr kérdez.

IVÁDY GÁBOR (LMP): Tisztelettel köszöntök mindenkit. Bennem egy elég kettős
érzés van ezzel a javaslattal kapcsolatban. Egyrészről nem tudom, hogy mennyire kell
megerősíteni a polgármestereket. Tehát értem azt is, hogy nagyon sok esetben a képviselő-
testületek működése az összetételéből adódóan úgy jön össze, hogy valóban ellehetetlenedik a
polgármester működése, de ennek ellenére egy kicsit, hogy is mondjam, fázok attól, hogy egy
képviseleti demokráciában olyan alpolgármester legyen egy képviselő-testületben, aki
egyetlen szavazatot sem kapott a választópolgároktól.

Ha ez azt szolgálja - és itt Pál képviselőtársam mondott valamit az imént, amit én is
akartam kérdezni -, hogy ha ez abban segít, hogy a polgármester mellett egy olyan
alpolgármester jelenik meg, aki szakmai felkészültségében is tud segíteni, mert az
alpolgármestert nem feltétlenül a képviselő-testületből választják, és nem biztos, hogy
szakmai felkészültség tekintetében megállja a helyét, ha viszont - és most jön majd a kérdés -
egy testületből megválasztott alpolgármesterről kiderül az, hogy nem látja el jól a feladatát,
akkor miért nem abba a irányba mentek el, hogy a képviselő-testület valamilyen úton-módon
visszahívhassa az alpolgármestert, hiszen a polgármestert közvetlenül a választók választják,
a képviselő-testületet közvetlenül a választók választják. Jó, oké, értem én, az alpolgármestert
viszont a képviselő-testület. Miért nem adtak jogosítványt akkor arra, hogy az
alpolgármesterüket valamilyen szabályrendszer szerint vissza lehessen hívni?

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Kósa Lajos képviselő úr következik. Kérdez.

KÓSA LAJOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Most a kérdésszakaszt tárgyaljuk? (Elnök:
Igen.) Azért vagyok zavarban, mert egyébként kérdésnek álcázott hozzászólás van egy csomó.
Akkor mit csinálunk?

ELNÖK: Igen. Képviselő úr, szerettem volna felhívni egyébként az eddigiekben a
kérdezők figyelmét, hogy a kérdést viszonylag rövidebbre lehet fogni és ténylegesen
kérdésként jelenjen meg. Észrevételekre, hozzászólásokra van lehetőség, miután egyébként az
előterjesztő a tisztázások keretében válaszol a kérdésekre, és utána még mindig lehet vitát
nyitni róla. Ezért én azt kérem, hogy mindenki röviden, tömören fogalmazza meg a kérdését,
az előterjesztő válaszol, és utána a véleményeket el lehet mondani. Nem akartam igazán itt
még az idény elején a képviselőket nagyon dresszírozni ez ügyben, de mivel ez előjött, akkor
kérem szépen, hogy ragaszkodjunk ehhez lehetőség szerint.

Akkor most Hegedűs Lorántné képviselő asszony következik, kérdez.



9

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Azt fogom, kérdéseket föltenni. Nevezetesen azt,
hogy egy alpolgármesternek aláírási és pénzutalási jogosítványa is van. Vajon ezt a kívülről
behozott alpolgármestert is akkor ezek szerint meg fogja illetni ez a jog? Jelenleg kétfajta
embertípus az, aki egy önkormányzaton belül pénzek fölött rendelkezhet: ez választott, esküt
tett képviselő és/vagy köztisztviselő. Akkor ezek szerint, ha jól értem - de nem tudom,
kérdezem az előterjesztőket, hogy így van-e -, egy olyan ember, akinek valamilyen úton-
módon valami szerződése lenne az önkormányzattal, de erről sem tudunk semmit, ezt is majd
szeretném megkérdezni, hogy ez munkaszerződés, megbízási szerződés... Vagy adott esetben
egy kft.-vel is köthet ilyen értelemben szerződést a polgármester, akinek egyik tagja ellátja az
alpolgármesteri teendőket? Tehát ezek szerint egy ilyen, nem esküt tett képviselő, nem
köztisztviselői besorolású ember is majd rendelkezhet szabadon önkormányzati pénzekkel?
Általában a polgármesternek van egy fix kerete, amit fölhasználhatnak a vagyonrendeletek
szerint. Akkor ezek szerint ilyen pénzek fölött rendelkezhet majd ez a külsős alpolgármester
is.

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Apáti alelnök úr következik. (Dr. Apáti István: Inkább
észrevételt szeretnék tenni.)

KÓSA LAJOS (Fidesz): Olvassátok el a törvényt vagy a javaslatot, abban benne van,
amit kérdezel, a válasz benne van, csak el kell olvasni. A nem a közgyűlés tagjai közül
választott alelnök jogállása megegyezik a közgyűlés tagjai által választott alelnök
jogállásával. Az alpolgármester esküt tesz, speciális szabályok vonatkoznak rá. Köztisztviselő

egyébként pedig, mint minden képviselő, a polgármester és az alpolgármesterek speciális
jogállású köztisztviselők, esküt tettek, minden vonatkozik rájuk, a fegyelmi felelősség…

ELNÖK: Akkor ezt a polémiát fejezzük be. Úgy látom, hogy akkor a kérdések
elfogytak, kivéve, hogy Pál képviselő úr a második körben szeretne kérdezni, mint ahogy
látom, jelentkezett. Megadom a kérdésre a lehetőséget, ezzel lezárom a kérdéseket, Rácz
képviselő úr válaszol, és utána elkezdődhet a vita a törvényjavaslatról és az olvasás.

PÁL TIBOR (MSZP): Valóban kérdést kívántam föltenni, nem közvetlenül az
előterjesztőhöz, hanem az előterjesztéshez hozzászóló Láng képviselő úrnak. Azzal teljes
mértékben egyetértek, amikor azt mondta, hogy egy polgármesternek az a törekvése, hogy az
adott településen, városban vagy épp a kerületben béke legyen, rend legyen, nyugalom, ebben
szerintem nincs vitánk. A kérdésem az, hogy miért gondolja, hogy egy alpolgármesternek
nem ugyanez a célja, mert amit ön elmondott, abból az derül ki, hogy mintha a
polgármesternek ez lenne a célja, egy alpolgármesternek pedig nem ez a célja. Az
alpolgármesternek is ez a célja, én azt gondolom, gyakorló alpolgármesterként jó néhány éve
ezt teszem nem könnyű helyzetben, tehát mindent már végigéltem, amit ön elmondott,
mindent pontosan ismerünk ebből a történetből, de azt gondolom, hogy egy
alpolgármesternek is ugyanez a célja, mint ami egy polgármesternek. Elő szokott fordulni az,
hogy épp egy polgármesternek nem az a célja, mint ami mondjuk egy alpolgármesternek.
Tehát a dolognak két oldala van, különbség van a kettő között.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Rácz képviselő úr, akkor megkérném, válaszoljon
előterjesztőként a felvetett kérdésekre. (Kósa Lajos: Itt említem Hagyó Miklós esetét, aki a
város javát szolgálja.)
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Rácz Róbert válaszai

RÁCZ RÓBERT (Fidesz): Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Mielőtt a
kérdésekre válaszolnék, három általános megjegyzésem hadd legyen, amely valamelyest
körbeöleli a válaszaimat is, és részben a kérdésekre is választ ad.

Először is, nem precedens nélküli az, hogy egy kvázi végrehajtó testületben valaki úgy
nyer komoly jogosítványokat, hogy nincs megválasztva a választók által. Gondoljunk csak
például a Magyar Köztársaság kormányára, konkrétan, a kormányában számos olyan
miniszter dolgozhat, ha nem is kötelező jellegű, hogy dolgozzon, de dolgozhat, aki
egyáltalában nem tagja a Magyar Országgyűlésnek, és egyáltalán nem szavazott rá senki,
hanem a miniszterelnök jónak látta az illető személyi és szakmai készségei, képességei és
felkészültsége okán meginvitálni a kormányába és felruházni őt mindazokkal a jogokkal,
amelyekkel egyébként rendelkeznek azok a miniszterek is, akik horribile dictu tagjai a
Magyar Országgyűlésnek. Márpedig egy miniszternek a jogosítványai és kompetenciái
meglehetősen erősnek mondhatóak, függetlenül attól, hogy az ezeket a szervezeteket vezető
külsős vagy belsős minisztere a kormánynak.

Egyébként nem idegen a magyar rendszertől sem, mert 1994 előtt, akik még
emlékeznek erre az időszakra - az önkormányzati világ matuzsálemei, a polgármester úr ezek
közé tartozik szemben (Elnök: Köszönöm szépen.), ne vegye rossz néven -, tehát ’94 előtt
egészen konkrétan pont ez a rendszer működött, tehát 1994 előtt lehetett külsős
alpolgármestert behozni a testületbe. Tudom, hogy akkor még számos más szabály is másként
működött, például a polgármestert is a testület választotta és nem pedig a polgárok
közvetlenül, no de így folyt a dolog. Akkor a polgármester legitimációja gyengébb volt, mint
most, hiszen most közvetlenül választják, és dacára ennek, egy gyengébb legitimációjú
polgármester számára megadatott az a lehetőség, amelyről egyébként most ezen törvény
kapcsán vitázunk.

Ez nem köt minket semmilyen szempontból, de a precedenst mutatja, és ez a
precedens egyébként a kormánytagok választásában elég erőteljes, elég erős.

A vitában elhangzott aggályok, amelyek egyébként teljesen jogosak és érdemes róluk
beszélni, semmiképpen nem eliminálják azt a szempontot, amit a bevezetőmben mondottam,
miszerint a polgármesterek ma olyan komoly súlyú felelősséggel végzik a munkájukat, hogy
nem lehet nem megengedni nekik, hogy valami segítséget vegyenek ehhez igénybe, a saját
személyes szándékaik mentén is.

Egyébként ha rákanyarodok a konkrét kérdésekre, hátulról haladok visszafelé,
Hegedűs Lorántné képviselő asszony kérdezte azt, hogy milyen aláírási és egyéb
kompetenciái lesznek majd ennek a kívülről hozott alpolgármesternek. Pont úgy, ahogy most
is, annyi és csak annyi, amit a polgármester jónak lát, de ez most is így van. Ha van három
alpolgármesterem, mind a testület tagja, olyan módon oszthatom szét közöttük a feladatot,
olyan kompetenciákat enged át nekik a sajátjából a polgármester, amilyen módon és amennyit
csak akar, például semennyit, de a semennyitől a nagyon sokig terjed a lehetősége a
polgármesternek, és ez a kívülről hozott alpolgármester vonatkozásában sem kevesebb
mozgástér, ugyanennyi.

Most nem bántásként mondom, de aki ismeri a rendszert, az tudja, hogy mi van, ma is
az alpolgármester a polgármester magyar hangja abban az értelemben, hogy éppen pont annyi
kompetenciája van, aláírási joga, értékhatárokon belüli, pénzzel kapcsolatos döntési
kompetenciája, amennyit a polgármester jónak lát, pont annyi, egy forinttal sem több. A
nullától a teljesig terjed egyébként ez a rendszer, a semmi is benne van a lehetőségek között
most és a minden is benne van. Magyarul, egy polgármester gondolhatja azt, hogy az
alpolgármesterének olyan jogosítványokat ad, amely lényegében teljes egészében lehetővé
teszi, hogy őt helyettesítse minden szempontból, aláírási jog, egyebek szempontjából is.
Néhány ügyben nem teheti ezt egyébként, tehát van néhány ügy, amiben a polgármester arra
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van kárhoztatva, hogy semmiképpen ne tudjon megbízást adni az alpolgármesterének
bizonyos ügyek kapcsán, az mindenképpen a nyakán marad, de az ügyek nagytöbbségében a
polgármester ma is megteheti azt, hogy eldönti, hogy milyen nagyságrendű kompetenciát ad
át az alpolgármesternek, ha kívülről jön, ha belülről jön, egyre megy e tekintetben.

Az álláshalmozás, „a képviselők, polgármesterek más közfunkciót is ellátnak” típusú
kérdéskörről érdemes beszélni, csak nem tartozik ehhez a tárgyhoz szerintem, mert itt a
polgármester erősítése nem oldódik meg azzal, hogyha a polgármester csak polgármester,
mert hiszen az ő felelőssége egyszerűen nem csökken. Azt az esélyt mindenképpen meg kell
neki is adni, hogy ilyen szakmai segítséget igénybe tudjon venni, mert egyébként nézzük csak
meg alaposabban, mit is kell eldönteni a polgármesternek a saját munkatárs világában. Azt,
hogy kik lehetnek az alpolgármesterek, eldöntik a választók, akiket megválasztanak a
képviselő-testület tagjainak, hát akkor itt a polgármester kiesett mint jelentős befolyásoló
tényező. A jegyző a hivatal vezetője, a jegyzőt a testület választja és nem a polgármester. A
hivatal dolgozói a jegyző alkalmazottai, amennyire tudom, leszámítva azokat a politikai
munkatársakat, akiket ilyen kategóriájú ügyekben a polgármester által lehetséges alkalmazni.
Ott van egy pici mozgástere a polgármesternek. De egy politikai munkatárs legfeljebb a
fülébe súg a polgármesternek, de helyette dolgozni nem tud, ami nem helyes egyébként, kell
hogy tudjon a polgármester maga helyett valakit munkára fogni, akinek megbízik a szakmai
készségeiben, megbízik minden szempontból abban, amit ő letesz az asztalra helyette, mert
hiszen valahol, majd a végén a felelősséget mindenképpen a polgármesternek kell vállalnia
azért az elvégzett munkáért is, amit az alpolgármestere végzett el sok esetben. Gondoljunk az
aláírási joggal járó nehézségekre. Az elmúlt egy-két esztendő bővelkedett azokban az
ügyekben, amelyek megmutatták, hogy egy polgármester folyton vékony jégen jár; általában
rossz alvók a polgármesterek emiatt, okkal. Legalább esélyt adjunk nekik, hogy olyan
emberekkel dolgozzanak együtt, akikben abszolút megbíznak, és azt gondolják, hogy hátha
tudnak nekik szakmai értelemben segíteni, és nemcsak bizalmi politikai szempontból, hanem
szakmai szempontból is.

A jegyzők álláspontját én nem ismerem, a szövetségek álláspontját ismerem. A
jegyzők véleménye szerintem biztos, hogy fontos, leginkább a törvényesség szempontjából,
de tartalmilag nem releváns, mert itt az alpolgármester és a jegyző feladat- és munkaköre nem
fedi át egymást még részben sem, tehát itt nincs közös halmaz a jegyzői teendők, illetve az
alpolgármesteri feladat között. Én nem látok ilyen jellegű közös halmazt, de legalább is a saját
munkám során még eddig ezt nem tapasztaltam.

Mennyire kell megerősíteni a polgármestereket? Ivády képviselő úr kérdezte, hogy
szükséges-e ilyen mértékű erősítése. Ez nyilván filozófiai kérdés. Az előterjesztők szerint
igen, sőt a személyes véleményem szerint ez még nem is elég. Tehát ez egy gyenge
próbálkozás arra, hogy a polgármestert megtámasszuk, hogy a munkáját nyugodtabban tudja
végezni. Nem elég, de legalább valamilyenfajta elindulás ezen az úton.

Miért nem a képviselő-testület hívja vissza az alpolgármestert, illetve
alpolgármestereket? Ez is egy kérdésként hangzott el. Lehetne ez is egy megoldás, csak az
előterjesztők azt gondolják, hogy ne így legyen, hanem a polgármestert akarják e tekintetben,
ha úgy vesszük, föléemelni a testületnek, nem titkoltan, még egyszer mondom, hanem nyíltan,
offenzíven, hiszen ez nem egy titkos szándék, hogy a polgármester legyen egy kicsit
„megvasalva” e tekintetben, hanem ez egy nyílt szándék. Igen, ez a szándék, hogy a
polgármester kapja meg a jogokat ahhoz, hogy az egyébként rendkívül felelősségteljes
munkáját el tudja végezni, ne remegjen a lába akkor, amikor este hazamegy a hivatalából,
reggel pedig bemegy.

Csak egy mondat még az álláshalmozáshoz. Jómagam mondtam, hogy nem tartozik
ide, de azért mégis. Nehéz kérdés, mert akkor majd el kell gondolkodnunk azon is, hogy van
még számos más személy, aki olyan munkahelyen dolgozik, amelyet közpénzből
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finanszírozunk valamilyen módon. Például egyetemi oktatók. Az állami egyetemeken az
egyetemi oktatók, amennyire tudom, az adófizetők pénzéből kapják meg a fizetésüket. Ha egy
egyetemi oktató egyben parlamenti képviselő, akkor el kell gondolkodnunk azon, hogy a két,
az adófizetők zsebéből finanszírozott állását hogyan tudja ellátni. Tehát ha mindenáron
mélyen akarjuk kezelni és alaposan át akarjuk gondolni, akkor kénytelenek vagyunk
túlterjeszkedni az önkormányzati világ kontra parlament szűk mezsgyéjén, gondoljuk át
tényleg, rendesen, ne A-tól F-ig, hanem A-tól Z-ig, és akkor majd egy nagyobb világ
bontakozik ki előttünk ebben a kérdésben, és lehet, hogy ott majd érdekeseket fogunk tudni
mondani egymásnak meg esetleg azoknak, akiket ez érint. De mint mondottam, ez nem
tartozik ehhez a tárgykörhöz, mert ez a szándék, ami ebben a törvényjavaslatban rejtezkedik,
semmiképpen nem függ össze ezzel a másik kérdéssel, ami szintén fontos kérdés szerintem.

Köszönöm, elnök úr, ennyit szerettem volna mondani.

Hozzászólások

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor a hozzászólások következnek. Az előzetes
jelentkezések alapján Apáti alelnök úr következik, utána Kósa Lajos.

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Az
alpolgármester és a jegyző polgármester helyettesítése terén betöltött feladatkörének
összemosása tényleg elég ködös és értelmezhetetlen. Én egy esetben tapasztaltam ezt az
elmúlt években, ha visszaemlékszünk, ha jól emlékszem, a 2004. évi CVII. törvény szól a
kistérségi társulásokról. A kistérségi társulásról szóló törvény jó darabig hagyott egy
joghézagot, ily módon például személy szerint én aljegyzőként nagyon sokáig helyettesítettem
a polgármestereket kistérségi társulási tanácsüléseken. Aztán a jogalkotók észlelték ezt az
áldatlan állapotot, és rendezték a kérdéskört, azóta már csak alpolgármester vagy képviselő-
testület tagja helyettesítheti. Tehát egyedül itt állt fenn ez a helyzet, ezt is legalább két-három
éve a jogalkotók - egyébként nagyon helyesen - orvosolták.

Én úgy gondolom, hogy a magyar közjogi berendezkedésben régóta egyfajta
alapvetésként rögzíthető, hogy az menthet fel vagy szüntethet meg tisztséget, aki oda kinevez.
Tehát ha azt mondjuk, hogy egy képviselő-testület nevezi ki például a jegyzőket, ha már ennél
a példánál maradunk, akkor később a képviselő-testület mentheti fel. Valóban aggályos, hogy
ha a képviselő-testület választja az alpolgármestert, akkor neki is kellene visszahívni. Úgy
gondolom, hogy elvileg egy olyan stabil többség alakulhat ki a helyi választási törvény
kapcsán az adott politikai erőnek vagy polgármesternek, hogy nem kell attól tartania, hogy az
a többség, ami mögötte van, esetleg az alpolgármester visszahívásánál már nem fog
megfelelően engedelmeskedni. Szerintem, ha a testület választja az alpolgármestert, akkor a
testület is hívja vissza.

Aggályosnak tartom, hogy a képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját
tagjai közül választhat meg. Tehát ha már ragaszkodunk ahhoz, hogy külsős legyen az
alpolgármester, amivel én most első látásra nem értek egyet, de meg lehet győzni engem erről,
csak most ez nekem aggályos, akkor inkább úgy kellene fordítani a megfogalmazást, hogy
legfeljebb egy alpolgármestert nevezhet ki, aki nem tagja a testületnek. Tehát akkor már ezt a
féket próbáljuk beletenni. De módosító indítványainkban majd ezt rendezni fogjuk.

Úgy gondolom, hogy egy kicsit a hegyre halmaz esete, illetőleg legyünk őszinték, itt
arról van szó, hogy bizonyos frontvonalakból ki akarják vonni a polgármestereket, és ahogy a
háborúban a gyalogság és a felderítők soraiból a legnagyobb a veszteség, itt bizonyos kényes
ügyekben, adott esetben szerződések aláírásakor esetleg be lehet dobni ezt a külsős
alpolgármestert. Azért tartom aggályosnak, mert a jelenlegi rendszer szerintem ebből a
szempontból nem rossz. Igaz, hogy a testület a saját tagjai közül választja, tehát közvetett
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módon, de legalább akik az alpolgármestert választják, azok közvetlenül a nép által, a nép, az
emberek döntése által kerültek oda, aki pedig úgymond beejtőernyőzik egy külsős
alpolgármesterként, őt a világon soha senki erre nem kérte fel. (Az elnök közbeszól.) Igen,
csak ha már itt tartunk egyébként, hallom elnök úr észrevételeit, nekem régóta sérelmem, és
most beismerem, hogy e téren most innentől kezdve kicsit elfogult vagyok, hogy a
polgármesterekkel kapcsolatban semmilyen képesítési vagy iskolai végzettségbeli előírás
nincs. Jegyzőként meg kell felelni egy sor képesítési követelménynek, szakmai gyakorlati
követelménynek, viszont a polgármesterekkel kapcsolatban még a 8 általános végzettség sincs
előírva. Azzal nagyon is egyetértek, hogy egy gépjármű vezetéséhez szükséges jogosítványnál
8 általános végzettséget előírnak. Akkor egy település vezetéséhez miért nem írunk elő
valamilyen jogosítványokat?

Az már nekem régi sérelmem, de valóban szubjektivitástól áthatott, hogy a
polgármesterek javadalmazását valamikor nagyon elnézték, hiszen jóval a jegyzők fölébe
helyezték. A jegyző felel sok mindenért szakmai vezetőként, hivatalvezetőként. Általában azt
tapasztalom, hogy egy középfokú vagy sokszor alapfokú végzettségű polgármesternek a
javadalmazása, a gyakorlatban én azt látom… (Közbeszólások.) Akkor ezek szerint eltérnek a
tapasztalataink, a mi vidékünkön fordítva van, a polgármester keres jóval többet.
(Közbeszólások.) Hát mifelénk így történik. (Elnök: Erről ne nyissunk vitát, differenciált a
helyzet.) Differenciált a helyzet, mifelénk a jegyzők számára kedvezőtlenül, de az iskolai
végzettség vagy képesítés kérdésében azért érdemes elgondolkodni, hogy valamit azért ott is
lépni kellene.

Azt is érdekesnek tartom, hogy úgy látom, a leendő kormánytöbbség az adagolás
módszerével él. Én nagyon szívesen látnám a helyi önkormányzati rendszerrel kapcsolatos
törvényjavaslatokat egyszerre, egységében, egyben. A helyi választási törvény előkerült a
múlt héten, most előkerül ez, az Alkotmányügyi bizottságon ott vannak az eljárási szabályok.
A maga összefüggésében, komplexitásában kellene megvizsgálni, úgy érzem.

Jelen állás szerint én aggályosnak tartom a külsős alpolgármester kijelölését, de
mondom, meggyőzhető vagyok, és akkor kérném az azon való elgondolkodást, hogy tegyük
bele azt, hogy legfeljebb egy, tehát ha már mégis ragaszkodik hozzá a kormánytöbbség, akkor
legalább egy enyhítés legyen már benne, hogy ne nyakra-főre és korlátok, gátak nélkül.
Egyelőre ennyi lenne.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kósa Lajos következik.

KÓSA LAJOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Ezt a módosítást az
teszi szükségessé, hogy reagálnunk kell azokra a helyzetekre, amelyek az elmúlt húsz évben
azért az önkormányzati világban kialakultak. Nagyon sokszor ott, ahol az önkormányzatot
koalíció irányítja, előáll az a helyzet, hogy koalíciós kényszerből bejön egy alpolgármester, és
onnantól kezdve, miután nincs többsége senkinek sem a testületben egyedül, a koalíciós
kényszer bent tartja az alpolgármestert, ha kiderül róla, hogy gazember, ha nem, miközben
egyébként az ő jogosítványait a polgármester adja át, tehát az alpolgármester nem csinálhat
semmit.

Hagyó Miklós esetében Demszky Gábor nem bújhatott volna a koalíciós kényszer meg
a „mit tud ő arról, hogy Hagyó Miklós mit csinált” szöveg mögé, ha olyan szabály van, hogy
egyébként Hagyó Miklóst vagy azt az alpolgármestert Demszky Gábor, akiről kiderül, hogy
simlizik, lop, Nokia-doboz, satöbbi… (Pál Tibor: Ez polgármesterről is kiderült már.
Meggyes Tamás.) Képviselő úr, először is Meggyes Tamásról nem derült ki, mert biztos
észrevette, hogy Hagyó Miklós előzetesben van, míg Meggyes Tamás nincs. (Elnök: A
Nemzetbiztonsági bizottság ülésén ül.) És ráadásul C típusú vizsgálaton is átesett, ami



14

bizonyos… (Közbeszólás.) Igen, tehát azért nem ugyanaz a kettő. Ráadásul Hagyó Miklóst
nem választotta senki sem a testületből egyébként erre a tisztségre, míg Meggyes Tamást
megválasztották Esztergom polgármesterévé. Egészen más a felhatalmazása. De mindenesetre
Demszky Gábor kitűnően bebújt a mögé, hogy neki nincs többsége, egyelőre nem tud mit
csinálni, bár már korábban is figyelmeztette levélben úgymond Hagyó Miklóst azzal
kapcsolatban, hogy ejnyebejnye!, mit csinál a BKV-nál.

Ez a változtatás egyértelműen a polgármester felelősségét erősíti, egyébként csak azt
tudjuk erősíteni, hiszen csak a polgármestert választották közvetlenül a választópolgárok.
Ráadásul a polgármesterek felhatalmazása nagyon-nagyon erős, hiszen a választás logikájából
fakad, hogy a győztes polgármesterre a választóknak majd’ fele szavaz, aki egyébként az
önkormányzati választáson megjelenik általában, ha megnézzük a számokat, és a
polgármesterek körére a választáson résztvevők teljes köre szavaz, tehát ez egy nagyon-
nagyon erős felhatalmazás, míg a testületben általában nem lehet szavazni, csak az adott
körzetben egy jelöltre.

Az is világos, hogy olyan konfliktusok is akadtak, nem kevés, hanem sok, nagy
számban, amikor a különböző okok miatt az együttműködés megszűnt a vezetők között, és ez
befagyasztotta azt a sajátos helyzetet, lásd Atkári főpolgármester-helyettes a fővárosban, hogy
egyébként mindene megmaradt, fizetés, titkárság, satöbbi, csak nem volt neki feladatköre.
Szerintünk ez értelmetlen, ezeket a vezetőket nem kell fenntartani, ez is a polgármester
felelősségi körébe tartozhat.

Az alpolgármesterekre, a megyei közgyűlési alelnökökre és a főpolgármester-
helyettesekre - már említettem - ugyanazok, egyöntetű szabályok vonatkoznak. Ezt
képviselőtársamnak mondom (Hegedűs Lorántné felé.), én úgy tudom, hogy amikor ön
alpolgármester volt Budakeszin, akkor önnek esküt kellett tennie, ráadásul biztos észlelte…
(Közbeszólás.) Igen, de nemcsak mint képviselőnek, hanem mint alpolgármesternek is kellett
esküt tenni. Az alpolgármesterek egyébként a megbízatásuk idejére egy speciális, kötött
határidejű köztisztviselői státuszban vannak, és rájuk is vonatkoznak azok a nagyon szigorú
szabályok, amik például a jegyzőre, akit nem választ választópolgár, bár a jegyző egyébként
például számos vonatkozásban nagyobb hatáskörrel rendelkezik, mint az alpolgármester, csak
más ügyekben. Az alpolgármester például nem munkáltatója senkinek, szemben a jegyzővel,
aki az egész hivatalnak a munkáltatója. Például az alpolgármester nem gyakorolhatja a jegyző

felett, csak a másodlagos munkáltatói jogokat, mert az elsődleges munkáltatói jogokat a
testület gyakorolja.

Ez a konstrukció azt szolgálja, hogy az alpolgármester megválasztása, ha
alkalmatlanná válik a megbízatásának a megszüntetésére, a polgármester felelőssége legyen.
Az tulajdonképpen, hogy a testület választja, csak egy fék, azért, hogy tényleg legyen valami
olyan, egyébként a választóktól nyert felhatalmazású testület, amely adott esetben - nyilván,
ha valami teljesen lehetetlen helyzetű jelölt van - azt mondja, hogy nem. Tehát itt van egy
kiegyensúlyozó szabály. Az valóban szokatlan a magyar jogrendben, hogy az alpolgármestert
a testület választja, de a megbízatása megszűnhet, ha a polgármester megvonja a hatásköreit.
Én azt gondolom, hogy ez bevállalható ebben a speciális esetben, ugyanis ne felejtsük el,
hogy az alpolgármester a polgármester hatásköreiben, feladatköreiben jár el, abban, amit a
polgármester neki megad, míg ha megválasztja a testület, utána a testületnek egyébként
lényegében a feladatköreihez, a hatásköréhez, hogy mit csinál, nincs köze.

Egyébként a helyzet az, hogy ez a módosítás nem változtatja meg azt a szabályt, hogy
egyébként az alpolgármestert a testület is leválthatja. Most is leválthatja, ha kezdeményezik
ezt és megvan hozzá a többség, akkor az alpolgármestert elvileg le lehet váltani. Le lehet
váltani, csak nagyon speciális esetekben. A leváltása pedig éppolyan bonyolult, mint mondjuk
egy megyei közgyűlési elnöknek a leváltása: ha méltatlanná válik a feladatkörére, ha súlyos
szabálytalanságokat követ el. Még a polgármestert is fel lehet függeszteni a testület által,
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voltak is erre példák, az is nagyon kevés és speciális eset. Ma gyakorlatilag azt lehet mondani,
hogy ha az alpolgármestert megválasztják, akkor onnantól kezdve kirobbanthatatlan, addig
lesz alpolgármester, ameddig akar, legfeljebb ha nagyon rossz fát tesz a tűzre, akkor majd
azzal büntetjük, hogy fizetés van, titkárság van, csak munka nincs mellé.

Mi azt gondoljuk, hogy ez a módosítás egyértelműen a polgármesterek felelősségét
növeli, és azért az önkormányzat legfontosabb választott tisztségviselője a polgármester.
Ehhez egyébként azt hadd mondjam, hogy korábban a polgármesterek és alpolgármesterek
tiszteletdíját máshogy szabályozták. Ma az a helyzet, megnéztük, a szövetségektől kértünk
álláspontot, hogy általában a mai tiszteletdíj-szabályozás miatt a polgármester nem az első

fizetésű az önkormányzatnál és a polgármesteri hivatalnál, hanem általában az első tízben van
benne. Apáti úrnak mondom, hogy az önkormányzatok többségénél nem a polgármester
keresi a legtöbb pénzt, hanem a jegyző. Ez az önkormányzati szövetségek kimutatása,
megkérdezték a tagjaiktól, és a polgármester az első tízben van benne. A saját városomnál én
a hatodik vagyok, aki legtöbbet keres. (Elnök: Jobban állok, mint te, én az ötödik.) Ráadásul
az alpolgármesterek többet keresnek, mint én, a sajátos szabályozás miatt. De zárójel bezárva,
érdektelen ez a kérdés, csak mondom, hogy nem így van, amit Apáti úr mond. (Dr. Apáti
István: Mások a tapasztalatok.) Biztos van olyan, ahol egyébként a polgármester keres a
legtöbbet, és én is tudok olyan 1500 lelkes települést, ahol a polgármester többet keres, mint
Debrecen megyei jogú város polgármestere, mert így van besorolva. Éppen ezért egyébként
ehhez is hozzá kell majd nyúlni, mert a jelenlegi tiszteletdíj-besorolás rossz, de ez ennek a
törvénynek nem tárgya.

Egyetlen egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. Ehhez a törvényhez kapcsolódik
szorosan egy alkotmánymódosítás, és azt is előterjesztettük, azért, hogy ne legyen
alkotmányos kifogás azzal kapcsolatban, hogy kívülről lehessen hozni alpolgármestert.
Annak, hogy azt mondjuk, hogy legalább egyet belülről kell hozni, az oka a következő. A
polgármester ma nemcsak vezeti az önkormányzatot, hanem a képviselő-testület elnöke és a
képviselő-testület elnökeként vezeti az ülést. Az teljesen világos, hogy ha ő akadályoztatva
van, akkor az ő helyettese kell hogy a képviselő-testületi ülést vezesse, ő elnöke a testületnek,
de egy testületet nem lehet úgy elnökölni, hogy valaki annak nem tagja. Tehát ebben a
feladatkörében - szabályozzuk is egyébként az alkotmányban is -, a testület elnöki
feladatkörében csak olyan alpolgármester járhat el, aki egyébként a testületből jön, ezért van
az, ez az oka annak, hogy azt mondjuk, hogy legalább egy. Egyébként annyi, amennyit
akarnak, ha mindegyik testületi tag, akkor mindegyik. Ha a testület bemondja az unalmast, és
azt mondja, hogy kívülről nem választ egyet se, akkor mindenki belső lesz, de már volt olyan
önkormányzat, ahol nem volt alpolgármester négy évig, mert volt egy állóháború a testület és
a polgármester között.

Ezt az egész változtatást megpróbáltuk konzekvensen átvezetni a fővárosnál,
települési önkormányzatoknál, megyénél. Az 1994. évi LXIV. törvény rendelkezik a
polgármesteri tisztség ellátásáról és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, és ebben is
át kellett vezetni ezt, csak sajnos a helyzet az, hogy itt lemaradt egy nagyon fontos dolog. Ez a
törvény egy státuszban tárgyalja az alpolgármestereket, nem tesz különbséget a képviselő-
testületen belülről és kívülről jöttek között. Ezt éppen ezért majd egy módosítóval kell
kezelni, hogy azt mondjuk, hogy ennek a 1994. évi törvénynek a 2. § (2) bekezdés d) pontja
ne úgy tárgyalja ezt, hogy a nem képviselő-testületi alpolgármester, hanem azt mondjuk, hogy
az alpolgármesterek, mert egyébként a korábbi szabályzatban ezek osztják egymás státuszát.

Szeretném megfontolásra javasolni mindenkinek ezt a változtatást, mert ha jól
értettem, akkor a választási kampányban mindenki azt mondta, hogy egy olyan országot
szeretnénk, ahol a választott vezetőink felelősséget viselnek, olyan konstrukciókat szeretnénk,
ahol nem tudják széttárni a karjukat, Demszky Gábor, „a szocik adták a nyakamra ezt a
Hagyót, mit tudok én csinálni vele”. Nem, mert ha ez a konstrukció, akkor azt kell mondani,
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hogy Gábor, két évvel ezelőtt meg kellett volna fosztani az összes feladatkörétől, és onnantól
kezdve nem alpolgármester Hagyó Miklós, és nem magyarázhatod azt, hogy a szocik a
nyakadba ültették. És ez nemcsak Demszky Gábor esetében van. Nagykanizsa, hogy mondjuk
a saját példánkat mondjuk, ott a fideszes polgármester és alpolgármester állóháborúját ezzel a
kérdéssel meg lehetett volna oldani. Egy sor olyan önkormányzat van, ahol igenis azt
gondolom, csak azért, hogy világos legyen, hogy akit megválasztanak, az felelősséggel
tartozik, és ezt a felelősséget nem lehet szétkenni, hogy koalíciós kényszerek vannak, ez a
dolog azt erősíti. Én úgy olvastam ki, hogy ezt mindenki támogatta a választásokon. Most itt
van egy lehetőség arra, hogy amikor a gombot kell nyomni, akkor is támogassák.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e esetleg még hozzászólásra jelentkező? (Jelzések.)
Ladies first, Hegedűs Lorántné, utána Láng Zsolt, és akkor utána az alelnök úr.

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik). Még egy megjegyzést szeretnék tenni, ez nem
kérdés, hanem egy vélemény. Arról volt szó a választási kampányban, hogy azért kell
megfelezni az önkormányzati képviselők számát, mert takarékoskodni kell. Ezt a
parlamentben a beszédemben el is mondtam, Pokorni Zoltánt idéztem szó szerint. Most sajnos
nincs itt ez az idézet, szívesen idézném, nagy klasszikusokat csak szó szerint lehet. A lényeg
az, hogy azt mondta, hogy ezért kell megfelezni a képviselő-testületek létszámát. Most
azonban ez azt jelenti, hogy újra visszabővítjük legalább testületenként egy fővel. Mennyiben
koherens ez a történet? Tehát egyszer már tettünk egy ilyen gesztusértékű dolgot, próbáljuk
csökkenteni - igaz, hogy abszolút aránytalanul a mi meglátásunk szerint - a képviselő-
testületek létszámát, de most ezzel újra a bővítés irányába lépünk el, noha ezt, amit szerintem
itt önök javasolnak, igenis meg lehetne úgy csinálni, hogy külsős, főállású tanácsadói vagy
tanácsadói tisztségben segítsék a polgármester munkáját.

ELNÖK: Következik Láng Zsolt.

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz): Nagyon röviden. Pál képviselő úr, azon, hogy az
alpolgármesternek is ugyanaz a célja, szerintem nem vitatkozunk. Ettől függetlenül azt
gondolom, hogy ha konfliktus van, akkor valakinek fel kell oldani, és a polgármester ebből a
szempontból erősebb. (Dr. Tóth József (MSZP) távozik az ülésről.) Azt gondolom, hogy egy
cégnél is a pénzügyi vezetőnek is nagy a súlya, de ha összeütköznek, akkor a vezérigazgató
az, aki rendet tesz. Sőt itt más, mert itt az alpolgármester soha nem úgy indult el az emberek
között, hogy kint volt, hogy ő az alpolgármester, szavazzanak rá, és nyert, hanem a testület
megválasztotta őt, képviselőnek indult, a polgármestert meg a többség polgármesternek
választotta. Ha így vesszük, igenis erősebb a polgármester, és egy ilyen helyzetben a
polgármester az, akinek vinnie kell a balhét, és azt kell mondani, hogy jó, akkor nem tudok
veled dolgozni. Tehát szerintem ez nem ellentmondás.

Az előbb a képviselő asszony mondta ezt a példát. Szerintem azt ne felejtsük el, hogy
egyfelől nem kötelező élni ezzel a joggal, tehát ez egy lehetőség minden polgármesternek.
Azt, ha ő ezt megteszi, akkor azt gondolom, hogy kellően meg kell majd indokolni a választói
meg a csapat előtt is.

2. Azért nem hiszem, hogy ezen az egy, teszem azt, mondjuk tiszteletdíjon fog múlni,
hogy ha valaki választ egy alpolgármestert kívülről, egyébként az önkormányzat büdzséje
kapcsán meg nyilván úgy állapodik meg, ami belefér, mert ez is a polgármester felelőssége, ez
kifejezetten egy olyan lépés… (Hegedűs Lorántné: Ez nem megállapodás kérdése, ha a
jogállása ugyanaz…)
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ELNÖK: Kérem szépen, képviselő asszony!

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz): Ez kifejezetten egy olyan lépés, amit akkor lép meg
valaki, ha azt érzi, hogy ahhoz, hogy jól működjön és hatékonyan működjön a testülete és az ő
munkája, akkor ehhez kell segítség. Ez egész más, mint egyébként általában, amiről
beszéltünk, hogy ne válasszunk annyi embert és ne úgy, hanem kötelező jelleggel, mint az,
hogy egy ilyen lehetőséget adunk a polgármesternek.

Egyébként az alelnök úrnak, benne lennék, hogy 8 általánoshoz kössük a
polgármesterséget. Ott egyet ne felejtsen el, hogy a jegyző, aki egyébként a hivatalt vezeti és
egy hivatalos állásban van, köztisztviselőként a törvényesség ellenőre, az egyébként egy
szakma, aminek meg kell legyen a követelménye. A polgármester, bárki is indul el, azt
megválasztják az emberek, és ha az emberek egyébként óvodai végzettséggel választanak
meg valakit, akkor is megválasztották és tudták, hogy kit választanak meg. Tehát azért ez a
demokráciában benne van, hogy ha én azt mondom, hogy ez egy orvos, az meg egy hegesztő,
de az a hegesztő sokkal jobb nekünk, tisztességes, rá szeretném bízni, akkor az emberek
rábízzák. Ettől függetlenül egyébként szerintem ez elképzelhető, hogy valami minimumot
majd kihozzunk ebben.

Köszönöm.

ELNÖK: Apáti alelnök úr következik.

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Reagálni szeretnék a Kósa Lajos
képviselőtársam által elmondottakra. Értem én ezt, hogy ne legyen az, mint ahogy Demszky
csinálta, hogy majd széttárja a kezét, hogy „a szocik a nyakamra ültették ezt az
alpolgármestert”. De akkor kérdezem én: nem lehetne ezt a gordiuszi csomót egyszerűbben
keresztülvágni vagy kettévágni? Én ragaszkodnék ahhoz, hogy aki választ vagy kinevez, az
mentse fel, akkor egyszerűbb lenne, ha azon változtatnánk vagy abba az irányba mozdulnánk
el, hogy nem a testület választja az alpolgármestert, hanem a polgármester dönt e kérdésben, a
polgármester választja és a polgármester hívhatja vissza, hiszen akkor nincsenek azok a
közjogi nehézségek, hogy már nagyon nehéz. Ő jelöli ki, tehát ő öl és ő elevenít, hogy egy
ilyen képszerű hasonlatot mondjak, és akkor nem kell itt külsősöket beejtőernyőztetni.

Értem azt is, hogy felelősségvállalás. A Kósa képviselőtársam által elmondottak
nemcsak az értelemre, az érzelemre is akarnak hatni, hogy ha már mindenki ezt ígérte a
kampányban, akkor tartsa ehhez magát. Ebben egyébként nincs vita köztünk, ebben
egyetértek vele, csak az a helyzet, hogy én attól tartok, hogy pont ez eredményezheti majd a
felelősség szétkenését, mert én továbbra is érzek ebben a külsős alpolgármesteri státuszban
egy golyófogó jelleget, majd ekkor lehet azt mondani a polgármestereknek, hogy nem én, ő

volt, emberek, nem én voltam, ő csinálta, nekem ehhez semmi közöm. Tehát nehogy majd az
legyen, hogy bizonyos hatásköröket ilyen módon le lehet passzolni és a kényes ügyeket ki
lehet hárítani adott esetben alpolgármesterekre.

Én azt mondom, hogy azon gondolkodjunk el, hogy akkor a polgármester jelöli és a
polgármester hívja vissza, és akkor nincs szükség külsősre. Ez valóban növeli a létszámot,
ezért is aggályos itt a költséghatékonyság kapcsán.

Elfogadom azt, amit Kósa Lajos mondott, hogy legalább egy akkor saját tagjai közül,
értem az érvelést, erről meggyőzött, de attól függetlenül beletehetjük, hogy de legfeljebb
egyet, hogy limitált legyen, akit kívülről hozhattak, mert ne legyen az se vég nélkül, hogy
kívülről akármennyit lehet hozni. Elfogadom Kósa Lajos érvelését, de ragaszkodnék
határozottan az enyémhez, hogy akkor is a külsős, ha már egyáltalán ez fölmerül, akkor
legyen limitálva.
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Abban is gondolkodjunk el, hogy esetleg a külsősnek egyéb módon korlátozzuk-e még
a hatásköreit vagy ugyanazokkal a hatáskörökkel akarjuk felruházni.

Azért is nyomtam gombot, mert az álláshalmozásra nem reagáltam Rácz
képviselőtársamnak. Nem véletlenül fogalmazunk mi úgy, hogy politikai álláshalmozás. Az
országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvény emlékeim szerint egyébként egyéb
munkaviszonyt megenged az országgyűlési képviselőknek. A józan szatmári parasztember
eszem azt mondatja velem, hogy nyilván ennek az lehet az oka, hogy aki 1-2-3 ciklust,
akárhány ciklust eltölt az Országgyűlésben, és törvényszerű, hogy ez be fog előbb-utóbb
következni, nem szerez mandátumot, ha kiszáll a civil foglalkozásából, nem a politikai, civil
foglalkozásából, oda már, minél több időt töltött el országgyűlési képviselőként, nagyon
nehezen tud visszatérni. Egzisztenciális, megélhetési problémák merülhetnek fel. De ez is
orvosolható, hogy legfeljebb egy állást engedünk mondjuk munkaviszony keretében, tehát ott
is lehet egy korlátot felállítani. Mi a politikai álláshalmozásról beszéltünk, tehát politikai
jellegű tisztséget és abból javadalmazást, költségtérítéseket ne lehessen fölvenni több
forrásból is, hangsúlyozom, csak azért, hogy ne menjen el több irányba a vita.

Köszönöm szépen. Egyelőre ennyit szerettem volna.

ELNÖK: Van-e még hozzászóló? (Jelzésre:) Pál képviselő úr. Úgy látom, hogy több
hozzászóló nincs, akkor ezt lezárom.

PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm. Láng képviselő úrnak szeretném jelezni, hogy
értem, amit mond. Egy polgármester és a koalíciós jelölt volt, ez alapvetően magában
hordozza. Tudom, hogy az önök gondolkodásában ez jelenleg nincs benne, hogy valaki…
(Közbeszólás.) De volt már olyan, hogy két vagy több párt által is támogatott. Ezt csak azért
jelzem, mert tarkább ez a kép, ahogy itt most fölvezeti. Nem vitatva, kétségtelen, hogy sok
olyan gond volt, hogy az alpolgármesterekkel nem tudtak bírni, de ebben nem biztos, hogy
mindig az alpolgármester volt a hibás, valószínű, hogy azért olykor a polgármesterekben is
lehetett a hibát keresni. A dolog tarkább.

Én nem hallottam választ arra a kérdésre, amit az elején föltettem, hogy ha a belsős
polgármester feladatait elvonják, akkor ez kiesik, és ezek után marad csak egy külsős
alpolgármester a testületben. Ezt azért jó lenne tisztázni.

Összességében: egy kicsit azt gondolom, hogy ez a törvényjavaslat arról szól, hogy
bizonyos emberek számára munkahelyeket kell teremteni, méghozzá elég jó, ilyen politikai
státuszokat. Könnyen előfordulhat, hogy bizonyos polgármesterek nyakára majd az adott párt
olyan személyeket ültet, akik ott lesznek alpolgármesteri státuszban és majd figyelik az ő

munkáját. Erre is van már némi tapasztalásunk. Azt gondolom, hogy ez nem egy szerencsés
megoldása ennek a dolognak, merthogy a választott alpolgármester azért mégiscsak a testület
számára tartozik beszámolni azzal, hogy mit csinált a választók felé, a nem választott lehet,
hogy más felé tartozik beszámolni. Egy kicsit ilyen íze van ennek az előterjesztésnek, de
mondom, az igazi kérdés az, hogy kiűríthető-e a belülről választott alpolgármester funkciója
és marad csak a külsős, aki valamilyen módon odakerül, hogy a polgármester maga
választotta vagy az általa támogatott, az ő pártja által jelölt és az ő irodájában helyet foglaló,
nem is az irodájában, előszobájában helyet foglaló alpolgármesterként működik ez a személy,
aki a törvényjavaslatban szerepel.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Néhány dolgot, ha megengednek, én is
hadd mondjak.

A különböző szabályzatok, amikre Hegedűs Lorántné képviselő asszony utalt és Kósa
Lajos válaszolt is rá részben, megoldják az utalványozástól az értékhatárig bármely
alpolgármesteri lehetőséget, ráadásul megvan az a szerződés, amit a polgármester és az
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alpolgármester egymással kötnek a hatásköröket illetően. Ez feloldja egyébként valóban
azokat a problémákat és arra is készült, amely az alpolgármesteri tisztség kiűrítése
következtében fennálló exlex állapot miatt bekövetkezik.

Egy dolgot szeretnék mondani. Az önkormányzati szövetségek 12 pontjában az egyik
hangsúlyos pont a polgármester megerősítése. Ez ennek a lehetőségét nyitja meg egyébként a
polgármesterek számára, ráadásul amit az alelnök úr mondott, számomra szimpatikus
egyébként ez a konstrukció, hogy a polgármester választja és menti fel, mert ez valóban a
polgármester megerősítését jelenti. A másik változat is elfogadható, amelyik azt mondja, hogy
testület, testület, és akkor az kiküszöböli azt a felemás változatot.

Én azokba a kérdésekbe nem akarok belemenni, hogy álláshalmozó, mert mondjuk
egy jegyző adott esetben betölthet három politikai funkciót, de egy polgármester meg csak
egyet vagy egyet sem, csak azt az egy funkciót, ez sem helyes egyébként. Az egyik a
végrehajtó hatalom része, és a testületen kívül a kutya meg nem választotta, a másik oldalról
pedig ez egy választott tisztség, adott esetben a politikai tisztség megyei közgyűlésben, egyéb
önkormányzatban helyi képviselők.

Ami pedig a képesítéseket illeti, minden település olyan polgármestert érdemel,
amilyet választ magának. Ha olyat választanak, akinek gyengébb a képesítése… Én
emlékszem a rendszerváltásra, Tihanyban Kántás Vince hat osztályt végzett birkapásztort
választotta meg Tihany képviselő-testülete polgármesternek. Így kezdődött a rendszerváltás,
ilyet választott magának. Aztán lecserélték utána, részben bírósági közreműködéssel, de
hozzáteszem, a jegyzőt is lecserélték, szintén bírósági közreműködéssel. Úgyhogy időközi
volt ezen a településen.

Ami pedig a bővítést illeti, hogy innen fog majd bővülni az egyébként lecsökkentett
képviselők létszáma, én pont azt olvasom a módosító indítványban, hogy az ellenzék feszegeti
azokat a kérdéseket, hogy bővítsük ki még, tehát különböző képviselő-testületeknél még több
legyen a képviselők száma, ne annyi, amennyi az előterjesztésben van, hanem még ott legyen
egy, meg még egy kategóriát tegyünk be, ott is legyen. Tehát amikor az egyik oldalról azt
mondjuk, hogy csökkentjük, akkor a másik oldalról ne mondjuk azt, hogy hozunk vissza
egyébként képviselőket, de az egy alpolgármester behozatala aztán felborítja ezt a csökkentő
rendszert. Szerintem ez ellentmondásos. (Pál Tibor: A polgármester javadalmazása más. –
Közbeszólások.) Nyugalom, mindjárt vége lesz a bizottsági ülésnek, ha úgy akarjuk, és akkor
meg lehet beszélni a folyosón vagy a teremben ezeket a kérdéseket.

Úgyhogy azt gondolom, hogy ez az előterjesztés egyezik az önkormányzati
szövetségek akaratával, amelyek egyébként jó néhány önkormányzatot képviselnek, másrészt
bővíti a polgármester lehetőségeit. Úgy gondolom, hogy a tárgysorozatba-vételre és az
általános vitára mindenképpen alkalmas. Azt nem mondom, hogy teljesen tökéletesre sikerült
a megoldás, elnézést kérve az előterjesztőktől, de mint minden alkotáson, amely nem teljesen
tökéletes, lehet még javítani módosító javaslatokkal. Ezért szavaztatnék a vonatkozásban,
hogy tárgysorozatba veszik-e a T/42. sorszámú… (Pál Tibor: Még a válasz.) Bocsánat, igaz,
az előterjsztő még válaszol a szavazás előtt, az előbb már válaszolni szeretett volna, de
közben még voltak hozzászólások. Akkor megadom a szót.

Rácz Róbert reflexiója

RÁCZ RÓBERT (Fidesz): Köszönöm. Nem akarom, hogy egy kérdés a levegőben
maradjon. Valóban, Pál képviselő úr föltett egy fontos kérdést az elején, azt elfelejtettem
megválaszolni. Itt a mostani állapotban is ez egy rendezetlen ügy, hiszen ahol nincs
alpolgármester egy településen, ott szabálytalanul jár el a testület és a polgármester, hiszen ha
a polgármestert, ne adja a jó isten, elcsapja a 4-es villamos vagy a 6-os például, akkor nincs,
aki az önkormányzatot jegyezze úgymond, mert az alpolgármester ilyen, erre nincs lehetőség.
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Dacára ennek, van olyan önkormányzat, ahol nem átallja a testület azt az állapotot fenntartani,
hogy a polgármester van, alpolgármester meg nincs, pedig kellene. Az a probléma, hogy most
nincs az a testület vagy hivatal, amely fölhívhatná erre a problémára a figyelmet,
közigazgatási hivatalként fungáltak korábban, most az önkormányzatok lebegnek a szélben,
nincs senki, aki a törvényes működés fontosságára felhívná a figyelmüket meglehetősen
markáns és határozott hangnemben. Nyilván ezen is változtatni kell majd a jövőben.

A kérdésre válaszolva, az a meggyőződésem, hogy a polgármester mellett a testületbe
választott alpolgármesternek lennie kell mindenképpen, nem azért, hogy valamifajta reláció
legyen a külsőshöz képest, úgy általában igaz ez, hogy mindenképpen kell lenni belsős
alpolgármesternek, pontosan abból az okokból, amit az előbb mondottam, hogy most is, ahol
nincs, szerintem ez egy törvénytelen állapot, ezt reparálni kellene, függetlenül ettől a
törvénymódosítástól, amely külsőst hozna be a rendszerbe, nem függ össze vele.

A válasz az a kérdésére, hogy igen, kell belső alpolgármester mindenképpen. Az a
műfaj, hogy a külsőst „kilúgozzuk” a rendszerből trükkösen - mert a kérdése erről szólt -, az
elején megválasztjuk a belsőst, megválasztjuk a külsőst, majd menet közben kipottyantjuk a
belsőst egy ügyes trükkel, megvonva tőle a megbízást a polgármester részéről, szerintem az
nem törvényes. Ha lenne közigazgatási hivatal, szerintem annak kopogtatnia kellene a
polgármester ajtaján, hogy kedves polgármester úr, ez így nincs rendben, de nem a külsős
miatt, hanem attól függetlenül nincs rendben, ha nincs alpolgármestere a testületnek
szerintem.

A többi kérdésre itt a sokoldalú tárgyalások közben némi válasz adódott, ha jól vettem
ki a „zümmögésből”, úgyhogy azokra már nem is kívánok reagálni.

Köszönöm.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Dr. Apáti István jelentkezik.) Sajnos lezártuk, az
előterjesztő mondja a zárszót, hogy így mondjam, ebből adódóan most valóban szavazás
következik. Akkor először a tárgysorozatba-vételről döntünk. Ki ért ezzel egyet? (Szavazás.)
14 igen. Ki van ellene? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett
megállapítom, hogy tárgysorozatba vettük.

Most következik az általános vitára való alkalmasságról szóló döntés. Ki ért egyet az
általános vitára való alkalmassággal? (Szavazás.) Ez 14 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) 6.
Megállapítom, hogy általános vitára alkalmasnak tartja a bizottság az előterjesztést.

Előadó? (Jelzésre:) Láng Zsolt. Kisebbség? Tehát bizottsági kisebbségi előadó?
(Jelzésre:) Pál Tibor képviselő úr. Tehát a többségi Láng Zsolt, a kisebbségi Pál Tibor.
Köszönöm szépen.

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, dr. Kocsis
Máté, dr. Kovács Zoltán, dr. Cser-Palkovics András és dr. Dorkota Lajos (Fidesz)
képviselők önálló indítványa) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

A 2. napirendi pont következik, ez a T/32. számú előterjesztés. Kapcsolódó módosító
javaslatok megvitatása következik. Az ajánlás május 26-i.

Az 1. pont Ivády képviselő úr javaslata. Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e az
előterjesztést. (Szavazás.) 6. Egyharmada sem támogatja. Az előterjesztő támogatja-e,
kérdezem. (Kósa Lajos: Nem.) Nem támogatja.

2., Láng Zsolt javaslata. Előterjesztő támogatja-e?
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KÓSA LAJOS (Fidesz): Én támogathatónak tartom, de felhívom a figyelmet, hogy
ellentmond a Rubovszky György képviselő úr által benyújtott javaslatokkal, illetve csak
részben mond ellent, mert megnyitja ezt. Hogy is mondjam, vagylagosan kell most döntenie a
parlamentnek, vagy ez megy, vagy a Rubovszky-féle.

ELNÖK: Illetve egy megoldás még van, hogy bizottságival a kettőt valamilyen módon
tető alá lehet hozni, mert mindegyikben van - hogy mondjam - jó gondolat, és lehet, hogy a
kettő kombinációja adja meg a végleges és jó megoldást.

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz): Bocsánat, szerintem ellent nem mond Rubovszky
György úréval. Rubovszky képviselő úr indítványa arról szól, hogy az az eredeti módosító
javaslat, ami azt mondta, hogy már az elején valaki csak ezen vagy csak azon a listán lehet, és
egyéniben is, ha elindul egy kerületben, akkor nem lehet rajta, de ha fővárosi listán van, akkor
nem indulhat el sehol egy kerületben egyéniben sem. Ezt mondja ő, hogy elindulhat. De én
úgy gondolom, hogy Rubovszky úr azt viszont félbehagyta, hogy a régi szabály szerint - és az
szerintem egy jogos szabály, főleg, hogy ez Budapestre vonatkozik -, ha csak listákon indul
mondjuk egy kerületben is meg a fővárosban is, és mind a kettőn bejut, ami eredetileg így
lehetséges, Rubovszky György ezt teszi lehetővé, akkor viszont döntenie kell 30 napon belül,
hogy melyik listát fogadja el. Mondjuk az ne lehessen, hogy van Budapesten olyan képviselő,
aki sehol nem indult egyéniben, viszont listán befutott a fővárosból is meg bármelyik
kerületben is, főleg ebben a jelenlegi létszámban azt gondolom, hogy ez méltánytalan lenne.
Tehát ez ezt szolgálja. Szerintem a kettő egyébként abszolút összhangban van, annyi, hogy a
régi törvény szerint Rubovszky úréban a másik fele a jelenlegi szabályozásnak nem volt
benne.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Az előterjesztő támogatja. A bizottság
támogatja-e? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja. Köszönöm szépen.

3. számú, Ivády Gábor képviselő úr javaslata. Az előterjesztő támogatja-e? Kiveszi a
limitet. Kósa képviselő úr?

KÓSA LAJOS (Fidesz): Volt egy olyan javaslat, amit beszéltünk, hogy a limitet
meghagyjuk, de lemegyünk 1500-ra. (Elnök: Ugyanezt mondtam a képviselő úrnak.) Azt be
lehet fogadni szerintünk, ha bizottságiban ez becsúszna.

ELNÖK: Ivády képviselő úr!

IVÁDY GÁBOR (LMP): Valóban szó volt erről. Meggyőződésem, hogy a végén
valami olyasmiben maradtunk, hogy 2000 alá vinni ezt, ha az 1 százalék ott marad, már
értelmetlen. Tehát az 1500-zal tulajdonképpen nem fogunk szinte az égvilágon semmit tenni,
hiszen a kis megyékben az 1 százalékos határ már körülbelül 1500 környékén van, tehát kvázi
értelmetlenné válik. Viszont az a plusz 500 elég tisztességesen megnehezíti a helyzetet a kis
megyékben. Én úgy emlékszem, hogy a legvégén abban maradtunk, de ha azt levisszük 1500-
ra, az is elfogadható.

KÓSA LAJOS (Fidesz): Bocsánat, annak nincs értelme tényleg, akkor azt gondolom,
hogy mint előterjesztő azt támogatom, mert két megyéről szól, Tolna meg Nógrád, azok a
kislétszámú megyék.

ELNÖK: Igen, a kislétszámú megyéknél ez segít, viszont ha a nagyoknál a limit bent
marad, akkor az 1500 helyett a 2000, ott az 1 százalék meghaladja a 2000-et.
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KÓSA LAJOS: Elnök úr, ez a 2000-es szabály a mai megyei beosztásban kettő
megyére vonatkozik: Nógrád és Tolna. Ezek azok a megyék, amelyeknél 200 ezer alatt van a
létszám, az összes többinél felette van. Ne felejtsük el, itt a megyei jogú városok nélkül van
számolva, mert azt mondjuk, hogy ez választópolgár, de a többinél felette van. Azt gondolom,
hogy az 1 százalék ugyanaz, mint a 2000 lényegében, úgyhogy támogathatónak látom.

ELNÖK: Jó, az előterjesztő támogatja. A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) A
bizottság egyhangúlag támogatja.

Következik Kővári János javaslata. Előterjesztő?

KÓSA LAJOS (Fidesz): Én ezt támogatom.

ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja. Köszönöm
szépen.

Ezzel a bizottsági ülés végére értünk. Viszontlátásra! Holnap 9 órakor lent, az I.
emeleten leszünk a III. tárgyalóban.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 20 perc.)

Dr. Kovács Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika


