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Napirendi javaslat

1. Az Állami Számvevőszék 2009. évi tevékenységéről szóló jelentés (J/813. szám)
(Általános vita)

2. a) A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
törvényjavaslat (T/1062. szám)
(Általános vita)

b) Az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetése
végrehajtásának ellenőrzéséről (1062/1. szám)

3. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

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

Habis László (KDNP), a bizottság alelnöke
Dr. Apáti István (Jobbik), a bizottság alelnöke
Gelencsér Attila (Fidesz)
Nagy Csaba (Fidesz)
Pogácsás Tibor (Fidesz)
Szekó József (Fidesz)
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)
Tasó László (Fidesz)
Vigh László (Fidesz)
Michl József (KDNP)
Pál Tibor (MSZP) 
Varga Zoltán (MSZP)
Hegedűs Lorántné (Jobbik)
Korondi Miklós (Jobbik)
Ivády Gábor (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Láng Zsolt (Fidesz) Nagy Csabának (Fidesz)
Pogácsás Tibor (Fidesz) megérkezéséig dr. Kovács Zoltánnak (Fidesz)
Rácz Róbert (Fidesz) Szekó Józsefnek (Fidesz)
Dr. Tiba István (Fidesz) Tasó Lászlónak (Fidesz)
Tarlós István (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)
Kósa Lajos (Fidesz) Michl Józsefnek (KDNP)
Dr. Bóka István (Fidesz) Vigh Lászlónak (Fidesz)
Dr. Tóth József (MSZP) Pál Tibornak (MSZP)
Lukács Zoltán (MSZP) Varga Zoltánnak (MSZP)
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Meghívottak részéről

Hozzászólók

Warvasovszky Tihamér, az Állami Számvevőszék alelnöke
Dr. Lóránt Zoltán, az Állami Számvevőszék főigazgatója
Dr. Szelényi György főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági
Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 40 perc.)

Elnöki bevezető

DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
napot kívánok mindenkinek! Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, az Állami
Számvevőszék képviseletében Warvasovszky Tihamért és Lóránt Zoltán urakat, minden
kedves érdeklődőt.

A napirendi javaslat elfogadása

A meghívó ÖKB-15/2010-es sorszám alatt került írásban megküldésre, ezen én
változtatni nem kívánok, de kérdezem a bizottság tagjait, hogy kívánnak-e más napirendi
pontokat is tárgyalni a mai bizottsági ülésen. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nem.

Akkor az írásban megküldött meghívóban jelzett napirendi pontokat tárgyaljuk meg.
Ki ért ezzel egyet? (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Egyhangú döntéssel a bizottság a napirendet elfogadta.

Az Állami Számvevőszék 2009. évi tevékenységéről szóló J/813. számú jelentés
megtárgyalása

Az 1. napirendi pont az Állami Számvevőszék 2009. évi tevékenységéről szóló
jelentés, J/813. szám alatt, ennek az általános vitája következik. Ezt követi a Magyar
Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat általános vitája,
az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetése
végrehajtásának ellenőrzéséről.

Szeretném megkérdezni, nem tudom, hogy a főigazgató úr kezdi-e vagy az alelnök úr
kezdi, de gyakorlatilag a 2. napirendi pont különálló az 1-estől, ezért nem gondolnám, hogy
egyben kellene a két dologról beszélni, hanem akkor most csak az elsőről kérném akkor a
szóbeli kiegészítést. (Jelzésre:) Tessék parancsolni!

Warvasovszky Tihamér tájékoztatója

WARVASOVSZKY TIHAMÉR, az Állami Számvevőszék alelnöke: Köszönöm
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Egy rövid
szóbeli kiegészítést szeretnék tenni a beszámolóhoz, inkább az önkormányzati oldalát
kiegészítve vagy ráirányítva egy-két dologra a figyelmet.

A tavalyi évben is az Országgyűlés által meghozott döntések alapján a legfontosabb
ellenőrzésünk a központi költségvetés összeállításáról, illetve a zárszámadásról készült
ellenőrzés volt. Az éves jelentéseink: az elmúlt évben 57 jelentés készült a törvényi
kötelezettség alapján, ebből 38 volt, amit a törvény írt elő, és 19 volt elnöki döntés alapján,
ÁSZ-elnöki döntés alapján. A számokat érdemes nézni: a törvényadta kötelezettség az ÁSZ
kapacitásának 72 százalékát tette ki, a másik oldal pedig, az elnök által eldöntött vizsgálatok
pedig a 28 százalékát. A tavalyi évben az ellenőrzési terv 26, az idei évben pedig 24
önkormányzati ellenőrzésről készített, illetve készít az idei évben a vizsgálatról jelentést,
elsősorban témavizsgálatokat fogalmaz meg, másrészt pedig az önkormányzatok
ellenőrzésében az önkormányzat komplex gazdálkodási rendszerének az ellenőrzését vizsgálja
az ÁSZ, úgynevezett átfogó ellenőrzés témában. A témavizsgálatoknál - úgy, ahogy a
jelentésben is szerepel - a tavalyi évben a sürgősségi betegellátó rendszerre fordított
pénzeszközök felhasználása például vagy a települési önkormányzatok tulajdonában lévő
földterületeknek a fejlesztése, fenntartása, illetve az idei évben pedig a helyi adók
rendszerében a hatékonyság és eredményesség érvényesülésének ellenőrzése folyt, valamint
témavizsgálatban kerül sor a térségek felzárkóztatására fordított pénzeszközök
felhasználásának ellenőrzésére.
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Az ÁSZ a tavalyi évben is és az idei évben is ellenőrzi és értékeli kiemelt körben a
megyei, a megyei jogú városi, a fővárosi, a kerületi és a városi önkormányzatok
költségvetésével kapcsolatos feladatok szabályszerűségét, végrehajtását. Itt elsősorban a
költségvetést, a belső kontroll működtetését, az uniós források igénylését, annak a
felhasználását, az elektronikus közszolgáltatás, illetve a gazdálkodás nyilvánosságát és az
ezzel kapcsolatos törvények teljesülését ellenőrzi.

2009-ben, ahogy a beszámolóból is kiviláglik, az önkormányzatokat érintő jelentések
közül 17 szól egy-egy önkormányzat átfogó vizsgálatáról, egy pedig azokat a jelentéseket
összegezte, amelyek 2008-ban az önkormányzatok... - hiszen egy évre visszamenőleg az
önkormányzatok helyi gazdálkodásáról készített összefoglaló jelentést. 2010-ben szintén 17
önkormányzattal foglalkozik az ÁSZ, és ezenkívül 2009-ben az elkészült vizsgálatoknak az
összegzése kerül az Állami Számvevőszék elé.

Ezen túlmenően olyan területeket is vizsgált az Állami Számvevőszék, amelyek az
összköltségvetést érintik államháztartási szinten, de nyilván kihatásuk van az
önkormányzatokra, ilyen volt az önkormányzatok energiagazdálkodása, illetve a közfeladat
ellátása, illetve ebben az évben indul meg és 2011-re áthúzódik a helyi önkormányzatok
fejlesztési célú támogatása.

Ami érdekesség még: a 2000. évtől kezdődően 2009-ig bezárólag az Állami
Számvevőszék 560 jelentést tett közzé, közülük 162 jelentést, illetve tanulmányt vitattak meg
az országgyűlési bizottságok, amelyekből az elmúlt évben hat jelentésről és az ÁSZ-kutatónak
egy tanulmányáról foglaltak állást, és a parlamenti bizottságok ezekben a témakörökben, tehát
ÁSZ-szal kapcsolatos jelentések tárgyalásában 46 alkalommal üléseztek.

Az elmúlt évben közreadott jelentések közül az ÁSZ közel 700 javaslatot tett. Itt
egyértelműen szeretném hangsúlyozni, ami a képviselő hölgyek és urak előtt és a bizottság
előtt is ismert, hogy az ÁSZ nem hatóság, nem hozhat kötelezően végrehajtandó javaslatokat;
javaslatokat tehet és tesz is. Ezeket mintegy 650 szervezetnél végzett helyszíni ellenőrzés
alapozta meg a tavalyi évben. 2009-ben és előtte, 2008-ban is általában a javaslatainknak a
45 százaléka hasznosult, viszont a tavalyi évben egy viszonylag jó szám, hogy a
javaslatainknak megközelítőleg a 40-45 százaléka, amely a hasznosulás folyamatában van,
tehát bízunk benne, hogy ezen javaslatok is megértő fülekre találnak. Az éves tapasztalat az -
és ez előjön a tavalyi jelentésből is -, hogy inkább a kisebb ráfordítást igénylő, a munkát
ésszerűsítő vagy a kisebb szabályozási kiigazításokat tartalmazó javaslatok kerülnek
végrehajtásra. A jelentősebb változásokra irányuló javaslatcsomagok megvalósítása a tavalyi
évben általában késett, és a nagy részük el is maradt.

Engedjenek meg pár gondolatot: a tavalyi évben, 2009. december 31-én 542 fővel
végezte az ÁSZ ezt a tevékenységét. Ebben nyilván a 19 megyei irodán dolgozók, illetve a
fővárosi irodán dolgozók létszáma is benne van. (Ivády Gábor megérkezik az ülésre.) Az
előbb említett létszámból 421 fő felsőfokú végzettségű, sokan többdiplomások, illetve 106
okleveles könyvvizsgáló munkatárs dolgozik. A jelentésben és a jelentés mellékletében
számot adtunk az elvégzett ellenőrzések céljáról. Minden jelentésnek egy rövid tartalmi,
nagyon rövid tartalmi kivonatát tartalmazza a beszámoló, illetve szerepel az is, hogy mely
jelentések voltak azok, amelyeket megtárgyalt a parlamenti bizottság, illetve a parlament a
plenáris ülésén, illetve szerepelnek azon javaslatok, amelyeket az Állami Számvevőszék
megfogalmazott a minisztereknek, illetve a költségvetési fejezetek vezetőinek.

Köszönöm szépen, én ennyivel szerettem volna kiegészíteni a leírtakat.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Kérdezem a főigazgató urat, kíván-e szólni.

DR. LÓRÁNT ZOLTÁN, az Állami Számvevőszék főigazgatója: Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Hogyha egyetértenek vele, én a zárszámadás kapcsán mondanám el, mert közös
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része van, azokat a javaslatokat és észrevételeket, amelyek még jobban aktuálisak, mint a
2008-nak a 2009. évi összefoglalója, de sajnos részben ugyanazok.

Köszönöm szépen.

Kérdések, észrevételek, reflexiók

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés,
észrevétel a tevékenységről szóló jelentéssel kapcsolatosan. (Senki sem jelentkezik.) Mindenki
várja a következő ellenőrzést. (Derültség.)

Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy 16 fő személyesen van jelen, 7-en
helyettesítéssel képviseltetik magukat. Ez most 17-re változott azzal, hogy Ivády képviselő úr
megérkezett.

Felsorolásra került, hogy mely önkormányzattípusoknál volt erőteljesebb az
ellenőrzés, és a közvélekedés úgy látja, hogy Budapest, mármint maga a főváros, nem nagyon
vette ki a részét ezekből az ellenőrzésekből. Felmerül, hogy esetleg bizonyos ügyek
elkerülhetők lettek volna talán.

A másik, hogy viszont vannak olyan településtípusok, ahol négy év alatt sikerült 17
ellenőrzést is, köztük két komplex ellenőrzést elvégezni. Esetleg tudnak-e arra válaszolni,
hogy mi az oka ennek a megkülönböztetett figyelemnek adott esetben?

A személyes felelősségre vonás is differenciált. Van, ahol az ÁSZ-jelentések kisebb
ügyekben is felvetik a személyes felelősséget, és láttunk azért nagyobb ügyeket is, ahol meg
kevésbé. Akár a jövőre vonatkozóan is - tudom, hogy ez a 2009-ről szóló beszámoló, de hogy
látják ezeket az ügyeket?

WARVASOVSZKY TIHAMÉR, az Állami Számvevőszék alelnöke: Köszönöm
szépen. Elnök úr, egy pár kérdésre hadd válaszoljak. A főváros esetében voltak
részellenőrzések az elmúlt években. Átfogó ellenőrzés nem volt, tehát olyan átfogó
ellenőrzés, amely a megyei jogú városoknál, illetve a megyéknél megtörtént.

Az elnök úr döntése alapján az ÁSZ apparátusa dolgozik a főváros ellenőrzésének a
kiegészítésén. Nagy eséllyel nyilván az ellenőrzési tervet még nem fogadta el az Állami
Számvevőszék, azt egyeztetjük a parlamenti bizottságokkal és a parlamenttel, képviselőkkel.
Február-március környékén indulnának a fővárosban a vizsgálatok, amelyek kimaradtak az
előző években. Itt elsősorban az előzetes gondolkodás alapján a fővárosi önkormányzatra
bízott vagyon és a vagyontárgyakkal való megfelelő gazdálkodás lenne például egy szelet, de
még nincs jóváhagyva az ellenőrzési terv, tehát ebben mindenképpen előre kívánunk lépni.

Ami hiányt érzékelünk az Állami Számvevőszéknél az önkormányzatok
ellenőrzésénél, hogy nyilván mintegy 3200 önkormányzatot helyszínen ellenőrizni nem lehet.
Hogy az előző években miért történt az, ahogy elnök úr mondta, hogy voltak olyan
önkormányzatok, ahol többször is megjelent az Állami Számvevőszék, azt lehet, hogy
főigazgató úr majd kiegészíti. Mi azt szeretnénk elérni, hogy változzon egyrészt az ellenőrzés
módszertana is az önkormányzatoknál, inkább egy témaellenőrzés irányába szeretnénk
elmenni, illetve szeretnénk elérni azt, hogy az ÁSZ ellenőrzései segítsék az önkormányzatok
munkáját. Nyilván a javaslatokból a szabályszerűséggel, hatékonysággal, eredményességgel
kapcsolatos megállapításokon felül legyen segítőkész az Állami Számvevőszék, és szeretnénk
elérni különböző új módszerek bevezetésével, hogy minél szélesebb körben tudjunk
ellenőrizni, még akkor is, ha ezek nem elsősorban helyszíni ellenőrzések lennének.

Most dolgozunk egy olyan listán - Lóránt Zoltán főigazgatósága -, hogy összeírjuk az
elmúlt évek önkormányzati ellenőrzési tapasztalataiból azokat a típushibákat, amelyek évente
vagy négyévente visszatérő típushibák, és döntő többségében odafigyeléssel az
önkormányzatok részéről a jogszabályok komoly figyelembe vételével, betartásával
kiküszöbölhetők lennének. Ezeket a típushibákat szeretnénk megismertetni az önkormányzati
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választások után az újonnan választott polgármesterekkel, jegyzőkkel, illetve szeretnénk
elindítani egy olyan konferenciát vagy témasorozatot, amelynek az lenne a lényege, hogy jó
gyakorlat. Amikor az Állami Számvevőszék elmúlt évek ellenőrzési tapasztalatai alapján
bemutatjuk azt, hogy vannak jó gyakorlatok, milyen gyakorlatok ezek, és ez is egy kicsit
tanulságul szolgálna a jövőt illetően.

Tehát ezek az elképzelések. Most dolgozunk az Állami Számvevőszék következő négy
éves stratégiáján, amelyben nyilván elnök úr meg fogja keresni a képviselő urakat, parlamenti
bizottságokat, és már az ellenőrzési tervben fogjuk ezeket az új módszereket szerepeltetni.

ELNÖK: Lóránt Zoltán!

DR. LÓRÁNT ZOLTÁN, az Állami Számvevőszék főigazgatója: Ha meg tetszenek
engedni egy rövid kiegészítést, és becsülettel mondom, hogy nem magyarázkodásnak szánom,
amit mondok.

A főváros esetében, mivel több mint 500 milliárd forintos költségvetési előirányzat és
ezt meghaladó vagyonra, valamint a 28 főosztályra kapacitásunk nincsen, nem volt, és ezért a
Kovács Árpád elnök úr - majdnem azt mondtam, hogy ő találta ki, de azért jóváhagyásával az
úgynevezett városi kiemelt köri vizsgálatoknak négyéves ütemét próbáltuk megcsinálni. Tehát
minden évben egy-egy szeletét vizsgáltuk a fővárosnak.

Természetes, hogy ez nem ért össze, természetesen teljességgel nem tudtuk vizsgálni,
mint ahogy alelnök úr mondta, elnök úr intézkedett, hogy a lehető legkörültekintőbben
készítsünk elő egy olyan programot, amivel bepótoljuk a főváros ilyen irányú vizsgálatát.

A négy év alatt egy helyszínt többször. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Amikor
én 13 évvel ezelőtt odakerültem az ÁSZ-hoz, az volt az első dolgom, hogy a KSH-hoz és a
Közgázhoz elmentem - az egyetemről beszélek -, hogy valamilyen mintavételi eljárással
próbáljuk azt a gyakorlatot, hogy… Akkor volt olyan, hogy egy évben ötször-hatszor-hétszer
voltunk egy adott önkormányzatnál. Ezt megpróbáltuk leredukálni, hogy egyszer, kétszer.
Tehát, ha a négy év alatt többször voltunk, az csak azért volt, mert volt olyan témavizsgálat,
amibe muszáj volt azt a helyi önkormányzatot bevonni, mert a téma kapcsán nem lehetett
megkerülni, vagy a súlya, vagy a tartalma miatt. Minden idegszálunkkal azon leszünk, hogy
egynél többször ne legyünk ott egy év alatt egy helyi önkormányzatnál.

A személyi felelősségre vonásnál pedig annyit, hogy én őszintén remélem, hogy ebben
nem volt semmilyen szakmai differenciálás, hanem azt hiszem, hogy mindannyian tudjuk,
hogy a jog és a bizonyítás két dolog. Tehát mi minden olyan esetben, ahol büntetőjogi
felelősséget láttunk, kezdeményeztük ennek a kérdését. Ha meg tetszenek nézni az ÁSZ éves
ilyen irányú tevékenységének a 75-80 százaléka sajnos az önkormányzati területről indult.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársakat, van-e további kérdés,
hozzászólás. (Senki sem jelentkezik.) Nincs.

Röviden én szólnék még hozzá, ha megengedik az urak. A következő a kérdés. Én
örülök, ha módszerbéli változás fog bekövetkezni, s nem a szabályzatok jogszabálynak való
megfelelősége teszi ki a summáját az ellenőrzésnek, és eltolódik egyébként az ellenőrzés
olyan irányba, amely gazdaságossági - esetleg valóban az egy jó irány, hogy tanácsok is
megszületnek egy-egy ilyen jelentésből, amely a következtetések levonásával segíti az
önkormányzatokat.

Igazából a kistelepüléseknél is sokszor jelentkezik igény ÁSZ-vizsgálatra. Ezt sokszor
a települési képviselők fogalmazzák meg. Tehát az ÁSZ nem jut oda, és sokszor akut ügyeket
szeretnének azonnal ellenőriztetni, mert valamilyen ügyek ki-kibuknak a kistelepüléseknél.
Tehát a kistelepülések öt-tízévenként, ötévenként kerülnek be a szórásba.
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Különösen felerősödik ez a választások idején egyébként - lásd Pécset például vagy
akár mondhatom a fővárost is. Tehát valóban a differenciálás illetve a személyes felelősségre
vonás mikéntjébe, azt gondolom, hogy lehet előbbre lépnie az ÁSZ-nak, de a Fidesz részéről
általános vitára alkalmasnak találjuk ezt a jelentést.

Határozathozatal

Úgy látom, hogy más nem kíván ehhez hozzászólni. Lezárom a vitát. Az általános
vitára való alkalmasságról kell dönteni. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki ért egyet az
általános vitára való alkalmassággal. (Szavazás.) 20 igen szavazat. Ki volt ellene? (Szavazás.)
1 ellene. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság általános vitára alkalmasnak
tartja. Előadót ebben az ügyben nem állít a bizottság.

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/1062.
számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának megtárgyalása; az Állami
Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetése végrehajtásának
ellenőrzéséről

Áttérünk a 2. számú napirendi pontra, annak a) és b) részére. A
Pénzügyminisztériumtól - az embernek rájár a szája, bocsánat - Szelényi Györgyöt köszöntöm
tisztelettel, és akkor meg is adnám neki mindjárt a szót szóbeli kiegészítésre a zárszámadás
kapcsán. Tessék, parancsoljon!

Dr. Szelényi György kiegészítése

DR. SZELÉNYI GYÖRGY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Zárszámadás 2009. Az államháztartási törvény
vonatkozó szakaszai értelmében a kormánynak augusztus 31-éig kell a parlament asztalára
letenni a zárszámadási törvényjavaslatot. Íme, ez megtörtént. A feladatom az, hogy nagyon
röviden a 2009-es év makrogazdasági hátteréről mondjak egy-két gondolatot, majd utána
ennek az önkormányzati megfelelőiről.

Kezdeném azzal, hogy a 2009-es gazdasági évet nyilván számos tekintetben a
gazdasági válság jellemezte, és ez nyomta rá a bélyegét. Látni kell azt is, hogy ennek
megfelelően a kormány számos alkalommal az eredetileg a 2009-es év tervezése során
számított, még konvergenciaprogramban szerepeltetett egy százalékos gazdasági visszaesést
számos alkalommal korrigálta, így februárban a visszaesést 3, usque 3,5 százalékra, majd
májusban 6,7 százalékra. Ehhez kapcsolódóan természetesen a fiskális folyamatokat, az
államháztartási folyamatokat is ehhez kellett megfelelően hozzáigazítani. Ebből adódott az,
most már látjuk a 2009-es zárszámadás kapcsán, hogy az államháztartás 2009. évi
pénzforgalmi hiánya 1114,3 milliárd forint volt, ami a GDP 3,9 százalékát teszi ki. Tudni kell
azt is, hogy az eredeti államháztartási hiánycél az 2,8 százalék volt, majd ez a hiánycél az év
közbeni különböző lépések kapcsán többször korrigálásra került, így februárban
3,2 százalékra, májusban 4,3 százalékra és szeptemberben 4,1 százalékra.

Ebben a makrogazdasági, gazdasági környezetben nézzünk néhány gondolatot a helyi
önkormányzatokról! A helyi önkormányzatok 2009-ben 3282 milliárd forinttal gazdálkodtak.
Ez tulajdonképpen elmaradt a tervezettől, és az előző évihez képest mintegy 7 százalékkal
kevesebb volt. De amivel igazán szembe kell néznünk, az nem ez a puszta szám, hogy
mennyivel gazdálkodtak, hanem hogy hogyan alakult az államháztartás szegmensének a
hiánya. Ez az egyenleg mínusz 86 milliárd forint volt, és ami itt igazából tényleg figyelmet
érdemel, hogy ez egy év alatt 77 milliárd forintos deficitnövekedést mutat. Természetesen
mindezek mellett az önkormányzatok 2009-ben is ellátták feladataikat, hiszen 1,3 millió
gyermek közoktatásáról gondoskodtak, 260 ezer fő szociális alap- és szakellátását végezték el,
mintegy 430 ezer főnek különféle jogcímeken való segélyezési feladatait látták el, és az év
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végére mintegy 80 ezer főre növekedett a közcélú foglalkoztatottak száma. (Pogácsás Tibor
megérkezik az ülésre.) Ezzel kapcsolatban viszont meg kell jegyezni, hogy az Út a munkához
programra szánt előirányzat ezzel együtt mintegy 30 milliárd forinttal túlteljesült, jelezve,
hogy számos szabályozási ellentmondás van/volt ezen a területen.

Ami a fejlesztéseket illeti, 2009-ben az 573 millió forintos fejlesztési kiadás az előző
évihez képest egy nagyon szerény, mintegy 4 százalékos növekedést mutat az állami
támogatásoknak a csökkenése mellett. Mi lehetett akkor a növekedésnek a forrása?
Elsősorban az EU-tól átvett pénzeszközök, valamint hitelfelvétel tette lehetővé. Nem
elkerülhető, hogy ennek kapcsán beszéljünk az önkormányzatok eladósodásáról. December
végére mintegy 1020 milliárd forintot meghaladó adósságállományt lehet regisztrálni, amiből
közel 480 milliárd forintot a kötvénykibocsátás tesz ki. Ezzel összefüggésben tudni kell, hogy
a 2006-2007-től dömpingszerűen elindult kötvénykibocsátásnak körülbelül úgy jár le a
türelmi ideje, hogy a következő évek önkormányzati költségvetését nem kis teherrel fogja ez
érinteni. Persze ezzel együtt még egy számot engedjenek meg: látni kell, hogy ezzel együtt év
végére a befektetett pénzügyi eszközök állománya is 600 milliárd forint körül van, ebben
részvények, értékpapírok, bankbetétek vannak benne, és nem teljesen, de részben, jelentős
részben ugyanazt a kört érintik.

Befejezésül még annyit engedjenek meg, hogy az Állami Számvevőszék a 2009-es
önkormányzati gazdálkodással, valamint a központi költségvetési kapcsolatok
szabályozottságával kapcsolatban számos megállapítást, javaslatot tett, ezeket a következő

időszaki munkánkban fogjuk hasznosítani.
Köszönöm szépen figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor az alelnök úr vagy a főigazgató úr folytatja?
(Jelzésre:) Tessék, alelnök úr!

Warvasovszky Tihamér kiegészítése

WARVASOVSZKY TIHAMÉR, az Állami Számvevőszék alelnöke: Tisztelt Elnök
Úr! Tisztelt Bizottság! Én is próbálok rövid lenni. Az Állami Számvevőszék az alkotmány
által előírt kötelezettségének megfelelően ellenőrzi a zárszámadást. A zárszámadás
ellenőrzésének a célja az volt, hogy a törvényjavaslat megbízhatóságát értékelje, és elősegítse
azt, hogy a zárszámadás megfelelően és hűen tükrözze a pénzügyi folyamatokat. Azt
értékeltük, hogy a központi költségvetési fejezetek és a fejezeti jogosítványú szervek
beszámolói, továbbá a közvetlen bevételek és kiadások elszámolásai és maga a
törvényjavaslat megfelelnek-e a törvényi előírásoknak és a számviteli alapelveknek, így a
pénzügyi, valamint a vagyoni helyzetről, a gazdálkodásról a valóságnak megfelelő és
megbízható képet ad-e a zárszámadás.

Az ellenőrzésünk legfontosabb rendeltetése a beszámoló megbízhatóságának a
minősítése volt. Az Állami Számvevőszék a beszámolók vizsgálatában a vele együttműködő
tizenkét fejezet belső ellenőrzési részlegeivel a központi költségvetés kiadási főösszegének
mintegy 82 százalékáról mondott minősítő véleményt. Ezek szerint a vizsgált körben a
központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak a teljesítési adatai, eltekintve az állami
vagyonnal kapcsolatos adatoktól és néhány más, a beszámolóban konkrétan leírt, elment,
fogadott vagy záradékkal korlátozott, záradékkal elfogadott beszámolóktól, megbízhatóak. A
zárszámadási dokumentum jellemzően megfelel az államháztartási törvény előírásainak. Mint
az előző években, úgy most is néhány előírás teljesítése csak részleges volt vagy teljesen
elmaradt. A teljesítés megítélését rontja, hogy a vonatkozó rendelkezések nem teljes körűek
és nem egyértelműek. A helyi önkormányzatok körében ellenőrzésünk a költségvetési
kapcsolatokra irányult, helyszíni ellenőrzésre a zárszámadást illetően - a Magyar
Államkincstár feladatainak bővülése folytán - a Magyar Államkincstár adatait használtuk fel.
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A számokról annyit, hogy az Állami Számvevőszék már a költségvetés
véleményezésekor megfogalmazta, hogy a bevételeket, az adóbevételeket magas
kockázatúnak minősítette, ezen adóbevételek összességében 6,5 százalékkal elmaradtak a
törvényben előirányzott összegtől. Az adó- és illetékhátralékok öt év alatt több mint
kétszeresére, 1723 milliárd forintra növekedtek. Több kiadási tétel meghaladta az
előirányzatot, így a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai mintegy
370 milliárd forinttal voltak magasabbak a tervezettnél. A központi költségvetés tartalékainak
a felhasználásánál, illetve a hasznosítását vizsgálva az Állami Számvevőszék megállapította,
hogy a felhasználás nem felelt meg az államháztartási törvény előírásainak. Hiszen az
általános tartalék az Áht. szerint, az Áht. megfogalmazza, hogy mire kell képezni az általános
tartalékot, és mintegy 60 százalékát eltérő módon használták fel, eltérő módon került sor a
finanszírozásra, olyan tételek finanszírozására, amelyek nem minősülnek előre nem
tervezhetőnek vagy elháríthatatlan okok folytán elmaradó bevételek miatt pótlandóan, mint
ahogy ezt az Áht. előírja.

A jelentés a kialakult gyakorlatnak megfelelően tartalmazza a helyi önkormányzatok
költségvetési kapcsolatainak az összefüggéseit is, erről majd a tisztelt bizottság engedelmével
dr. Lóránt Zoltán fog egy kicsit bővebben szólni.

Annyit azért szeretnék elmondani, hogy 2009-ben 1290 milliárd forint illette meg az
önkormányzatokat, ami 58,7 milliárd forinttal volt kevesebb a 2008. évinél. A helyi
önkormányzatok támogatása és az átengedett személyi jövedelemadó módosított előirányzata
1,6 százalékkal haladta meg az eredeti előirányzatot, tehát 21,1 milliárd forint volt. Így az
önkormányzatok költségvetési kapcsolatai 1308,5 milliárd forintra teljesültek, ami az eredeti
előirányzatnál 1,4 százalékkal magasabb volt, a módosított előirányzatnál viszont még így is
0,7 százalékkal alacsonyabb.

A költségvetésben megjelenő EU-források 8 százalékkal elmaradtak a tervezettől,
ugyanakkor a központi költségvetési eszközök felhasználása EU-s fejlesztéseknél 24
százalékkal haladta meg a tervezettet, amit az ÁSZ ismét úgy minősített, hogy újabb
kockázatot jelentett, és a költségvetés teljesítésének szempontjából természetesen növelte a
hiányt.

Még pár számot hadd mondjak. Az elkülönített állami pénzalapok 31,4 milliárd forint,
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 156,7 milliárd forint hiánnyal zártak. Nyilván ez
a hiány ismét növelte az államháztartás hiányát. Ellenőrzésünk ugyanakkor megerősítette,
hogy a zárszámadás normaszövege és melléklete összhangban vannak egymással. Az
államháztartási törvény idevonatkozó, ahogy előbb is említettem, nem teljes körű és nem
egyértelmű előírásai jellemzően teljesültek.

A megelőző évek tapasztalataival egyezően ezúton is jeleznünk kell, hogy a
prezentáció kialakult gyakorlata nem támogatja megfelelően az információtartalom
átláthatóságát, a folyamatok megfelelő követhetőségét, és az egyes évek közötti
összevethetőséget.

Ellenőrzésünk egy sor kisebb-nagyobb vezetési és irányítási gyengeséget állapított
meg, a szakmai fegyelem, a jogkövetés és a rend hiányára visszavezethető ismétlődő
rendszerhibaként is értékelhető hiányosságokra és mulasztásokra hívta fel a figyelmet.

Engedjék meg, hogy a teljesség igénye nélkül, hiszen a kiadott anyagunk részletesen
tartalmazza ezeket, egy-két súlyponti kérdésre hadd hívjam fel a tisztelt bizottság figyelmét.
Az állami vagyon hasznosításának lényegi keretei változatlanok maradtak. A vagyonkezelő

továbbra sem rendelkezik teljes körű és pontos vagyonnyilvántartással. A vagyontörvényben
előírt vagyonkezelési szerződések felülvizsgálata és módosítása az elmúlt évben sem történt
meg.

A Központi Szolgáltatási Főigazgatóság feladatátvételével kapcsolatos szervezeti
átalakítások számviteli rendezetlensége 2009-ben is fennállt. A központosított



13

illetményszámfejtő rendszer működése évek óta nem kielégítő. Az Önkormányzati
Minisztériumban 2008-ban és 2009-ben is történt támogatásfolyósítás az év utolsó napjaiban,
megkötött támogatási szerződés nélkül. Nyilván ezt utólag megkötötte a minisztérium.

Az Országgyűlés által megállapított támogatások folyósításához, felhasználásához és
elszámolásához kapcsolódó rendeletalkotás határidejét - 26 rendeletet kellett meghozni, 24
esetben nem tartották be az ágazati miniszterek. Az uniós források analitikus nyilvántartása a
tavalyi évben sem tette lehetővé az évenkénti kötelezettségvállalás mértékének a
megállapítását.

Tisztelt Bizottság! Ez alapján az Állami Számvevőszék összesen 55 javaslatot tett,
amelyek elsősorban a zárszámadásról való beszámolást, annak kapcsán a költségvetés
tartalékainak a szabályozását, valamint kiemelten az állami vagyongazdálkodás és a belső

kontrollok rendszerét érintik, és egyéb szabályozástechnikai teendőkre is ráirányították a
figyelmet.

Befejezésül az 55 közül egy-két kulcsterületet hadd ismertessek. Javaslatot tettünk a
nemzetgazdasági miniszternek a zárszámadási törvényjavaslat prezentációja tartalmi és
formai követelményeinek az átgondolására, megváltoztatására, pont az előbb az Állami
Számvevőszék által megállapított átláthatóság és megbízhatóság erősítése érdekében.

Javaslatot tettünk a szabályozás belső összhangjának megteremtése érdekében az
elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak főbb
vizsgálatára, a beszámoló ellenőrzésére vonatkozó törvényi előírások felülvizsgálatára. A
zárszámadás megbízhatóságának javítását szolgálja az uniós fejlesztések területén és az Új
Magyarország fejlesztési tervre vonatkozó beszámolók összhangjának a megteremtése, és
ahogy előbb említettem, az évenkénti kötelezettségvállalások egyértelmű elkülöníthetősége,
illetve a hosszú távú kötelezettségvállalások egyértelmű bemutatása.

Önálló javaslatban kérte az Állami Számvevőszék a fejezeti jogosultságú költségvetési
tervek felügyeletét, az irányítást ellátó szervek vezetőit, hogy az 55 javaslatunkat fontolják
meg, és tegyenek intézkedéseket a beszámoló hibáinak a kiküszöbölésére.

Szintén jelentős hiányosságként állapította meg az Állami Számvevőszék az előbb
említett fejezetek nagy részénél a belső kontrollok nem megfelelő működését, ezért javasoltuk
a belső kontroll rendszerének erősítését, a működési hatásfok javítását.

Kiemelten fontosnak tartottuk - erről külön ÁSZ-jelentés is készült az MNV Zrt.
Kapcsán - az állami vagyonnal való gazdálkodásra és a beszámolásra vonatkozó szabályok
erősítését. Ismételten visszatértünk az előző években a központi költségvetés tartalékainak a
felhasználására, illetve az átcsoportosításra irányuló szabályozás teljesebbé tételére.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A javaslataink egyértelműen azt a célt
szolgálják, hogy a pénzfelhasználás megbízhatóságát, a pénzfelhasználás megtörténte után az
átláthatóságot erősíteni kell. Vannak olyan évek óta visszatérő rendszerhibák, amelyeknek
javasoljuk a megelőzését, illetve a kiküszöbölését.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Főigazgató úr!

Dr. Lóránt Zoltán kiegészítése

DR. LÓRÁNT ZOLTÁN, az Állami Számvevőszék főigazgatója: Köszönöm szépen.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Hat témában szeretném a figyelmet koncentráltan
felhívni.

Az első. Az állam adósságát tetszenek látni, az 1012 milliárdhoz képest az
önkormányzati alrendszer közel 58 milliárddal kevesebbel járult hozzá az államháztartás
egészének a hiányához. Tehát azt hiszem, amikor azt mondjuk, hogy az önkormányzati
alrendszer és az államháztartás adóssága közötti korreláció, azt hiszem bizonyítható, hogy az
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önkormányzati alrendszer messze az ismert problémái, gazdálkodási nehézségei folytán az
államháztartási hiányt ilyen nagyságrendben csökkentette, és nem növelte. A négy alrendszer
közül egyedül az önkormányzati alrendszer.

A másik dolog. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban önöknek nem kell elmondani,
hogy nagyon furcsa dolog, amikor azt mondjuk az államháztartás ezen alrendszeréről, hogy
eladósodott, hogy hiánnyal küzd, hogy ilyen problémák vannak. Nem. Itt arról van szó, hogy
az önkormányzati alrendszerben az 1012 milliárdos hiányból a közel 500 milliárdos
kötvényállomány, alig 230 önkormányzat adósodott el kötvénnyel. Tehát nem az alrendszer
egésze adósodott el, hanem bizonyos kör.

Ezen belül azt kell kiemelni, hogy nem az a baj, hogy kibocsátottak kötvényt, nem az
a baj, hogy húsz évre bocsátották ki, hanem a gazdasági programjuk részeként a fejlesztési
célra tették-e fel, vagy az EU-s források saját részeként, vagy a korábbi likvidhitelek
kiegészítésére, vagy isten bocsássa meg, üzemeltetésre. Akkor van árulás, ha ez üzemeltetésre
ment el. A vizsgálati tapasztalataink azt mutatják, hogy többségében fejlesztés, EU-s, saját
forrás. Az más dolog, hogy majd visszahat ez üzemeltetési költségként, amikor installálták ezt
a beruházást. Az egy másik dolog, ott ugye vannak problémák.

A másik dolog, hogy az alrendszeren belül a megyei önkormányzatnál látunk
problémát, mert a hitelállománynak és a kötvénykibocsátásnak közel egynegyede a megyei
önkormányzatoknál van. Tavaly is elmondtam, most is felhívom a figyelmet, és nem
politikailag mondom; a megyei önkormányzatok intézményfenntartó szerepbe devalválódtak.

Átlagosan 40-50 intézményt működtetnek, felvették ezt a hitelt, és hogyha a hitel
mögött előremenekülés van, az egy nagyszerű dolog, csak a nem létező illetékbevételekből,
nem létező működési bevételekből miből fogják visszafizetni azt a 120 milliárdos
hitelcsomagot a húsz év alatt. Ez csak figyelemfelhívás.

A másik: hogyha meg tetszenek nézni az önkormányzatok likviditási mutatóját, az
elmúlt két évben az enyhe progresszivitás mintha növekvő volna. Kérem szépen, ez a
statisztika. Ez azért van, mert a kötvényeknek egy jelentős része a bankrendszeren belül ott
marad. Most ez egy virtuális növekménye az egésznek. Tehát ez volt az első témakör.

A második témakör: az önkormányzatok vonatkozásában a zárszámadás kapcsán
először vizsgálta úgynevezett financial audit módszerrel az alrendszer tekintetében a IX.
fejezetnél. Magyarul: most helyszíni vizsgálatot nem folytattunk, mert biztos tetszenek
ismerni az Áht. módosításával a Kincstár jelentős többletfeladatot és szerepet kapott, és nem
beszélve ötszáz fős létszámfejlesztést is. Tehát ezt csúnya szóval átengedtük, de Áht.-val
megerősítve, de azzal, hogy már most készítjük, hogy a MÁK-nál rendszervizsgálattal
helyszínekre is 2008-2009-re ki fogunk menni jövő január 1-jétől, ezt készítjük elő.

A harmadik gondolatjel: a metró. Először is: a metróval kapcsolatban fel szeretném
hívni a figyelmet, emlékeznek, hogy az elmúlt három évben mindig elmondtam a bizottság
előtt, hogy a 2005-ös szerződés alapján és jogszabályi megerősítéssel a metrónak nincs
független pénzügyi ellenőre. Ötödik éve nincsen! Mi ennél többet nem tudunk csinálni,
minthogy dervis módjára mondjuk. A második, hogy az ÖM-nek mint szakminisztériumnak a
pénzügyi folyamatokra nincs rálátása. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy utólagosan, a
MÁK-nak az adatszolgáltatása alapján értesül arról, amiről előtte kellene, és úgy auditálja a
számlákat. Egyébként megjegyzem, hogy a metróról körülbelül egy jó hónap múlva átfogó
vizsgálati programot hozunk, tehát azt, azt hiszem, hogy fogják látni.

A metróval kapcsolatban, azt hiszem, hogy... - itt szépen hangzik, kozmetikázva, hogy
9,5 milliárd helyett 13,9 milliárddal teljesül a metrónak az első szakasza. De miért? Az első
szakasznak a tizennégy szerződését az EU nem finanszírozta meg, tehát muszáj volt
belenyúlni a zsebekbe. Tehát ez egy másik dolog. De még egyszer mondom, hogy a metróról
külön beszámolunk.
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A következő témaköröm az, hogy ha tetszenek emlékezni, a múlt évben sokkal
nagyobb nagyságrendben - már a múlt év alatt értem a 2008-as hasonló zárszámadást -, a
2009-es zárszámadásnál kisebb részben az ÖM úgy adott finanszírozásra pénzeket az
önkormányzatoknak, hogy volt, amikor, például 2009-ben, 2010 február-márciusában,
áprilisában kötötte meg a szerződést. Ilyen nincsen! - de van, mégis van. Magyarul erre
felhívtuk a figyelmet, és minden évben felhívjuk. A múlt évben, 2008-ban ilyenkor, amikor itt
voltam, akkor 18 vagy nem tudom, pontosan, hány milliárdos nagyságrend volt, most
100 millió alatt van, de ez a folyamat kisebb részben volt és van.

A következő dolog, nem akarok hosszan beszélni, az önhikis témakörben a 336-337.
oldalakon van a rendszernek a leírása. Én csak arra szeretném felhívni a figyelmet, amit önök
mint gyakorló polgármesterek jobban tudnak, mint én, hogy milyen rendszer az, ami azért
került bevezetésre, hogy néhány önkormányzaton segítsen, és ha meg tetszenek nézni, ezer
igénylőből kilencszáz kapott a múlt évben - szóval ez nem rendszer. Tehát az önhikit
tízmilliárdokkal, 18 milliárddal mindig áttoljuk, azért, hogy nehogy felszámolási vagy
szanálási folyamat legyen. És, azt hiszem, hogy önök jobban tudják, hogy november tájékán a
számlák sokasága a fiók aljába kerül, hogy januári kifizetéssel próbálják áthúzni az évet.
Tehát az önhikis rendszernek a felszámolását, átalakítását mindenféleképpen szorgalmazzuk.

Az utolsó gondolatom a könyvvizsgálói jelentés. Először egy pénzügyi dologra
hívnám fel a figyelmet, utána pedig nagyon röviden, amit el kell mondanom.

Az első: önök tudják, hogy mikor kell alanyi jogon és mikor kell egyéb módon
könyvvizsgálót alkalmazni. Több éve mondjuk, mondom, hogy miért kell az
önkormányzatnak könyvvizsgálót alkalmazni akkor, ha hitelt vesznek fel. Ez miért nem a
pénzintézetnek a kötelessége? Miért az önkormányzatnak kell ezt finanszírozni? Ez az egyik
dolog.

A másik: körülbelül évente 800 helyszínen van független könyvvizsgálat. Elnézést
kérek, ha ennyi helyen van és általában egy-kettő elutasító záradék van, alig kéttucat
korlátozó, és mivel mindannyian tudjuk, hogy az önkormányzati alrendszerben milyen
problémák vannak, akkor itt a jövőben ezt a független könyvvizsgálati részt
mindenféleképpen meg kell erősíteni. Erről a bizottság, azt hiszem, hogy a kamarával már
egyszer folytatott tárgyalást, erre voltak kormányzati elképzelések, és mindig abbamaradt.
Tehát én úgy érzem, a független könyvvizsgálói rendszert és az ÁSZ-nak ezen irányú
tevékenységét össze kellene hangolni olyan értelemben, amit az elnök úr jogosan mond, hogy
ne ötévente... - bocsánatot kérek, hogy én ezt kimondom: bár ötévente ott lennénk a kis
önkormányzatoknál, de nem vagyunk ott még ötévente se. Tehát hogy a rendszer egészéről
önök felé rendszerbeli képet tudjunk átfogóan adni, ahhoz viszont az kell, hogy a külső
ellenőrzés és a belső ellenőrzés szó szerint összeérjen, és belső ellenőrzés pedig, enyhén
szólva, ahogy megyünk a végeken lefelé, úgy devalválódik, nemcsak a munkaerő
szakképzettsége, hanem egyszerűen a piaci ismérvek miatt.

Köszönöm a figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen, főigazgató úr. Megkérdezem Szelényi főosztályvezető
urat, hogy kíván-e reagálni az ÁSZ által elővezetettekre.

DR. SZELÉNYI GYÖRGY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, nem.

ELNÖK: Akkor kérdezem a képviselő hölgyet, urakat, hogy van-e kérdés, észrevétel,
hozzászólás a szóbeli kiegészítésekhez, illetve a napirendhez. (Hegedűs Lorántné: Együtt van
a kérdés, vélemény?) Csinálhatjuk egyben is. (Jelzésre:) Képviselő asszony, tessék
parancsolni!
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Kérdések, észrevételek, hozzászólások

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Azért is
kérdeztem meg, hogy vajon hogy van most a menetrend, hogy külön vagy együtt vannak-e a
kérdések az észrevételekkel, mert sajnálatos módon ebben a pillanatban kezdődik egy másik
bizottsági ülés, ahol mind a kettőnknek ott kéne lenni, és mindez a Parlamentben. Úgyhogy
megpróbálom nagyon gyorsan összefoglalni azt a véleményt, amit a képviselőtársakkal
egyeztettünk.

Tehát ott kezdeném, összefoglalásképpen, hogy a Jobbik képviselői nem tudják
elfogadni a zárszámadással kapcsolatban benyújtott törvényjavaslatot, mert egész egyszerűen
nem vagyunk hajlandóak igazolni az igazolhatatlant, még áttételesen sem. Összességében úgy
gondoljuk, hogy a számviteli törvény több elvének, illetve az államháztartási törvény
preambulumában deklarált elveknek sok szempontból nem felel meg a benyújtott javaslat, így
a világosság elve, a lényegesség elve nem szerepel benne, erről az alelnök úr is szólt, illetve
az összehasonlítás elve sem érvényesül maradéktalanul. Nagyon sajnálatosnak tartjuk, hogy
az ÁSZ összességében nem adott ki minősítő véleményt a zárszámadás egészéről. Az, ami a
25. oldalon szerepel, hogy az 53 százalékát ilyen-olyan arányban korlátozottan vagy pontosan
mindjárt idézem, hogy hogyan is mondja, tehát hogy az 52 pénzügyi szabályszerűségi
ellenőrzésből 39 elfogadott, 26 esetben korlátozott és a többi, fogalmaztak meg, ez - hogy
mondjam - az Országgyűlés számára, a képviselők számára nem jelent értelmezésünk szerint
egyértelmű, nyilvánvaló állásfoglalást, és ezt mi sajnálatosan hiányoljuk.

A további tartalmi konkrét észrevételeink a következők. Én itt a kisebbségi véleményt,
mert kötelező is volt, írásba foglaltam, és ezért nem akarom, már csak az idő előrehaladtával
is, minden megjegyzésünket megtenni. De a következőt szeretném mondani: az ÁSZ jelentése
döbbenetes dolgokat tartalmaz, tehát olyan hiányosságokat mutat be, ami egészen elképesztő

szerintem. Például itt a metró kapcsán, amit a főigazgató úr is említett, mellesleg szerintem az
minden itt lévő képviselő számára tudott dolog, hogy két büntetőügy már folyamatban van
ebben a kérdésben, illetve nem véletlenül mondta az Európai Unió arra a bizonyos tizenegy
darab közbeszerzésre, hogy szabálytalanul lett lebonyolítva. Tehát ennek kapcsán... - de más,
amit szintén a főigazgató úr is említett, hogy voltak olyan kifizetések, amely mögött nem volt
szerződés, hanem néha csak napokkal vagy hetekkel, de néha hónapokkal késett a szerződés,
ami alapján megtörtént korábban az elutalás - ez bűncselekmény az én értelmezésemben.
Tehát azt gondolom, hogy talán joggal várható el az Állami Számvevőszéktől, hogy ilyen
kérdésekben sokkal szigorúbb következtetéseket vonjon le, és amit az elnök úr korábban
kérdezett, hogy a személyi felelősségre vonásnak milyen mérlegelése van, ezek olyan
kérdések, amik szerintem tarthatatlanok, és nem maradhatnak következmények nélkül. Talán
ezek voltak azok a kiugróan durva eltérések.

Még egyet hadd említsek meg, hogy a 2009-es költségvetési törvényhez képest
hatalmas mértékű átcsoportosítások történtek meg anélkül, hogy az Országgyűlés erről bármit
döntött volna, tehát az előirányzatok módosításáról valamilyen módon döntött volna.

Jóindulatúan feltételezem, hogy ezek az átcsoportosítások bizonyos szempontból
valamifajta törvénynek vagy akárminek megfeleltek, de azt gondolom, hogy amikor
költségvetési törvényt fejezetenként tárgyal Országgyűlés, akkor megérdemli azt, hogy utána,
ha ilyen összegű átcsoportosítások történnek, akkor visszakerüljön valamilyen módon, vagy
az Országgyűlés legalább rábólinthasson ezekre az átcsoportosításokra. Tehát magát ezt a
gyakorlatot elfogadhatatlannak tartom.

Még a metróval kapcsolatban. Dolgoztam már önkormányzatokban, de én még ilyet az
életemben nem hallottam, hogy egy számlát úgy állítsanak ki, az ÖM által készített, bocsánat,
nem számlát, hanem utalványt, hogy az semmilyen formai, illetve tartalmi követelménynek
nem tesz eleget. Tehát, hogy az utalvány nem tartalmazza - szó szerint idézem - a
kedvezményezett megnevezését, címét, bankszámlaszámát, sem a fizetés időpontját, módját,
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illetve az ellenjegyzőt. A legkisebb önkormányzatban ezért fővesztés és vagyonelkobzás jár.
Azt gondolom, hogy ez is olyan dolog, amit egyszerűen nem lehetne szó nélkül tűrni, és kéne,
hogy azonnali személyi és büntetőjogi következménye legyen.

Nagyjából ennyi, és a részletezett állásfoglalásunkat, illetve a kisebbségi
véleményünket pedig a bizottsághoz benyújtottuk.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Tasó képviselő úr!

TASÓ LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégek!
Néhány gondolatot szeretnék megfogalmazni az önkormányzati világ elmúlt éveivel
kapcsolatosan.

Azzal kezdeném, hogy az anyagban is benne van, és mi is tudjuk, hogy 2006-tól
hellyel-közzel 300 milliárdot vontak el a szférából. Ha az inflációt is hozzátesszük, akkor
reálértékben körülbelül 22-25 százalékot vesztettünk négy év alatt legalább, alsó hangon
szólva. Ettől függetlenül az önkormányzati világ túlélte az elmúlt éveket, és mégiscsak
megvagyunk még.

A kötvénykibocsátással kapcsolatban nem tudunk mondani egységesen véleményt a
kötvénykibocsátás lényegi elemeiről, és arról sem, hogy melyik önkormányzat milyen céllal,
milyen szándékkal tette meg. Láthatjuk azt, hogy nagyon sokan sáfárkodtak vele, és közben
sokat kerestek egyébként a kötvénykibocsátásból, de ezzel szemben nyilvánvalóan vannak,
akik kötvénykibocsátás bevételét működésre szánták.

Egy biztos, az önkormányzatnak a kötvénykibocsátás az elmúlt években kedvezőbb
volt, mint a hitelfelvétel, és mind arra szolgált, hogy működtesse a rendszerét. Elhangzott,
örültem, hogy főigazgató úr elmondta konkrétan, hogy csak az önkormányzati szféra volt,
amely csökkentett az államháztartási hiányból, és hozzájárult működésével, hogy ezt a képet
javítsa.

A szabályszerűségről minden évben szó esik, és örömmel hallottam most is,
megerősítve az elmúlt évek véleményét, hogy az önkormányzati szféra szabályszerűbben
gazdálkodik a közpénzekkel, mint a minisztériumok összessége. Ezt örömmel hallom most is,
és azt gondolom, hogy ez mégiscsak egy figyelmeztető jel a következőkre nézve.

A kérdések, amelyeket két éve olvastunk el, ha jól emlékszem - ugye két éve jelentek
meg a kérdések, amiket olvashattunk. Abban a kötvénytartás irányelvei, szabályszerűsége,
átláthatósága van benne, és olyan ajánlások, amelyeket remélem, hogy meg tudunk fogadni a
következő években. Bízom benne, hogy ha ezeket jól elolvassuk, akkor sokkal többet nem
kell tennünk. Ha az abban foglaltakat végre is hajtjuk, akkor szerintem sokkal kedvezőbbek
lesznek a jelentések.

Még egy utolsó gondolat. Bízom benne, hogy lesz lehetőség olyan feltárt hiányosságra
visszatérni, mint ami például az elmúlt évben volt megfogalmazva a jelentésben, miszerint
2007-ben, ha jól emlékszem, vagy talán 2008-ban, az MNV Zrt. azért esett el… (Folyamatos
zaj. - Nem érthető.) bevételtől, mert nem volt kész az állami földek nyilvántartási rendszere, s
abban az évben nem volt beszedve bevétel. Az állam a földjeit úgy adta ki grátisz egy éven
keresztül, mert nem volt nyilvántartás. Remélem, hogy még ezért vissza lehet nyúlni és vissza
lehet nézni, még vajon milyen szándékosság rejlik mögötte, mert nem hiszem, hogy valaki
eltévesztette, és rendszerhiba miatt nem szűrték ki.

Még egyszer köszönöm az Állami Számvevőszék jelentését, jó olvasni egyébként.
Mindig valami marad benne, amit még a következő évben is ugyanúgy szívesen olvasunk el.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ivády képviselő úr következik.
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IVÁDY GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Képviselőtársaim! Igazgató Úr!
Azzal kell kezdenem, hogy egy kicsit nosztalgikus hangulatba kerültem vagy déjà vu érzésem
volt, amikor pár nap alatt kellett egy ilyen mennyiségű dokumentumot átnézni és érdemi
szakmai véleményt mondani róla. Ezen azért illene változtatni valamit, vagy valahogy
lehetőséget teremteni arra, hogy ha valaki például a civilek támogatásáról szeretne átfogóbb
képet kapni, akkor hogy szakmai véleményt tudjon alkotni, több tucat dokumentumból kell
összeollózgatni azt, hogy egyáltalán hogy alakulnak.

Tehát arra akarok kilyukadni, hogy a program alapú beszámolórendszert kellene
erősíteni az intézményközpontú helyett. Ez a dokumentum se nem átlátható, se nem
igazságos, se nem fenntartható. Ugye még az ÁSZ is azt mondta, hogy a zárszámadási
törvényjavaslat többkötetes dokumentuma nem biztosítja az átláthatóságot, az évek közötti
összevethetőséget. Ezt jobbikos képviselőtársam már elmondta. Nyilvánvalóan ezen
változtatni kell az átláthatóság és a számonkérhetőség jegyében a jövőben. Itt tettem ezt a
megjegyzést, hogy talán a program alapú beszámolórendszer jobban szolgálná ezt.

A zárszámadásokból - ez nem csak a mostanira vonatkozik - rendre teljes ágazatok
finanszírozása, illetve annak az értékelése felejtődik ki. Hangsúlyozom, hogy itt nem az
adatok hiányoznak, hanem kifejezetten az értékelések, hogy miért alakultak úgy a dolgok,
ahogy alakultak. Hogy mondjak egy példát, egyébként a Pedagógiai Szakszolgálat
támogatásánál 3l64 millió forint az előirányzat, 3472-re módosult, a teljesítmény meg 3649,
és egyetlen elemzést nem kapunk arról, hogy ez miért történt. Ez körülbelül 3 százalékos
csökkenés. Ha nem kapunk semmiféle szöveges értelmezést, akkor milyen következtetést
tudnánk levonni egyáltalán belőle?

A formális kifogásokon túl vannak egyéb kifogásaink is. Ennek a költségvetésnek
nincsen semmilyen kitapintható célja. Persze itt azért meg kell említeni, hogy ezt egy olyan
ügyvezető kormány nyújtotta be egy súlyos gazdasági válságot hozó évben, ami aztán egy
ilyen sodródó költségvetés és beleillik abba a folyamatba, ami az elmúlt években látható volt,
hogy pusztán a túlélésre játszottak, de mindenképpen szerettük volna ezt is megjegyezni.

Nem tudom, hogy belemenjek-e példákba, nem fogok belemenni, így talán jobban
járunk mindnyájan, hogy mondjuk, az adókedvezményeknél az Áht. miket ír elő, mennyire
tesz eleget a jelentés, mennyire nem, szerintem ezt írásban talán más bizottságnál
megfogalmaztuk. És persze például a maradványképzésnél és a zárolásoknál nem értjük a
vezérelvet, hogy miért van az, hogy azokon a sorokon van a legtöbb maradvány, ami
kifejezetten a legfontosabb lett volna: képzéssel támogatott közmunkaprogram 1349 millió, a
megváltoztatott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció 6300
millió, romatelepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja 1028 millió, Nemzeti
Civil Alapprogram 2755 millió, nem sorolom tovább.

Tehát nem értjük azt az irányelvet vagy a vezérelvet, hogy ez pontosan miért így
történt. Aztán vannak nyilván olyan tartalmi részek is, amelyek alapvetően elfogadhatatlanok,
például a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságnál a befolyt bevételekből a fogyasztóvédelmi
társadalmi szervezetek támogatására 328,2 millió forint volt beállítva a módosított
költségvetésben, és a helyzet az, hogy ennek alig 50 százaléka került felhasználásra.

Én azt hiszem, hogy a fenntarthatóságba már bele sem megyek, itt beszéltem egy
kicsit az igazságosságról és az átláthatóságról, illetve átláthatatlanságról. A tervezési és a
végrehajtási anomáliákat egyébként majd az LMP a kérdések és interpellációk sorozatában
meg fogja kérdezni, például azt, hogy megkapták-e a szerződött összegeket a kérdéses
intézmények és a civil szervezetek. Tehát összességében ez a dokumentum sem az
igazságosságot, sem az átláthatóságot, sem a fenntarthatóságot nem szolgálja, ennek
megfelelően nem fogjuk tudni elfogadni.

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Pál képviselő úr következik.

PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Hallgatva a
vitát, a legközelebb Tasó képviselő úr mondandójához áll az, amit én szeretnék mondani. Itt
az elmúlt időszakban az önkormányzatok működéséről azt mondta, hogy túlélte ez a rendszer
az elvonásokat. Azt gondolom, hogy ez önmagáról a rendszerről azt mutatja, hogy volt azért
ebben még bőven tartalék.

De azért nagyon érdekes volt itt a felvezetőben, hogy ha jól értem, akkor az a bizonyos
kötvénykibocsátási csomag, amiről itt szó van, az csak a retorika szintjén kötvény, valójában
a másodlagos piacokra ezek a kötvények nem kerültek ki. Mert Lóránt úr is azt mondta, hogy
ezek a kötvények a bankoknál maradtak, valójában bekerültek a széfbe, de igazán kölcsönként
működik a kötvénykibocsátás, és nem klasszikus kötvénykibocsátásról van szó. Ez elég
fontos, ráadásul elég nagy tételről van szó, és ráadásul hallgatva azt is, hogy kik bocsátottak
ki, tehát az önkormányzati rendszernek mely elemeiből bocsátottak ki, itt a megyéket
hallottuk elsősorban, nagyságrendekről is szó van, hogy hol van az, ahol többséget
bocsátottak ki.

Én azt javasolnám a bizottság számára, hogy azért ugyan ma nem túl divatos ÁSZ-
vizsgálatot kezdeményezni, mert annak mindig van valamilyen rossz felhangja, mintha valakit
szeretnénk ezzel megcélozni, de nem ezzel a szándékkal, hanem a tisztánlátás szándékával
javaslom a bizottságnak, hogy kezdeményezzen az elnök úr az ÁSZ-nál a
kötvénykibocsátással kapcsolatban egy vizsgálatot, hogy kik bocsátottak ki, milyen módon
történtek a kötvénykibocsátások. Nézzük meg azt, hogy valóban a kötvénykibocsátás által
mire fordították a pénzt, hiszen itt nagyon jól látjuk, hogy ebből lesz még gond, és a
visszafizetés az valójában hogyan történhet. Tehát azt gondolom, hogy ez egy fontos
információ lehet az önkormányzati rendszerrel kapcsolatban a reformra, az átalakításra
vonatkozóan, hogy mely elemeit kell ebben újragondolni, és azt gondolom, hogy a jelenlegi
kormányzatot terheli az a felelősség, hogy még mindig nincs előttünk az önkormányzati
reformmal kapcsolatban semmiféle papiros, semmiféle elképzelés, miközben az elmúlt
években nem hallottunk mást, minthogy ezt meg kéne reformálni. Hát most ott van a
kétharmados többség, tisztelt uraim, hölgyem, ideje lenne ebben a dologban valamit csinálni.
Azt gondolom, hogy ezt a gondolkodás, ezt a reformelőkészítési folyamatot segítheti egy
ilyen ÁSZ-vizsgálat. Én azt javaslom a bizottság számára és az elnök urat arra kérem, hogy
kezdeményezzünk egy vizsgálatot a kötvénykibocsátásokkal kapcsolatban, annak
felhasználásával és egyéb területeivel kapcsolatban.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gelencsér Attila, utána Szekó képviselő úr, majd Szűcs
Lajos képviselő úr.

Mielőtt megadnám a szót, szeretném elmondani Pál képviselő úrnak, hogy az iménti
felszólalása az a probléma tipikus átpozícionálása. Tehát most az ÁSZ véleménye alapján a
zárszámadásról beszélünk és nem az önkormányzatok kötvénykibocsátásáról.

A probléma elsődlegesen egyébként nem az önkormányzatoknál van, mint ahogy most
itt elhangzott, hanem magánál a 2009-es zárszámadásnál, amelyik egy rendkívül rossz
költségvetést még rosszabbá tett az év folyamán - eddig az Állami Számvevőszék
véleményéből ez derült ki, illetve a képviselők megfogalmazásából. Tehát ebben az esetben
én nem vagyok ellene egyébként, hogy egy ÁSZ-vizsgálat legyen. Egyébként ennek van egy
elemzett anyaga, szerintem a főigazgató úr készített egy egész komoly elemző anyagot, amit
én olvastam, hogy hogyan néz ki ez a kötvénykibocsátás. És azt már nem is akarom ide hozni,
hogy amikor Veres János beterjesztette az önkormányzati hitelfelvételi korlátról szóló
törvényjavaslatát, abban a pillanatban még az is fölvette a hitelt meg kibocsátotta a kötvényt,
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aki nem akarta, mert az teljes bekorlátozást jelentett volna. És ezek a kötvények egyébként
zárt körben kerültek lejegyzésre, valóban a bankok jegyezték le, ennek az volt a formája, hogy
nem kellett hozzá ingatlanfedezet, egyszerűbb volt az élet, és csak egy - bocsánat, hogy így
mondom - engedményezési nyilatkozat a költségvetésre, aztán jó napot.

Tehát most a problémát ne húzzuk át, mondhatnám azt is, hogy a dögöt az ellenfél
asztalára, hanem beszéljük most át ezt a zárszámadást, ez a napirendi feladat, erre szeretném
kérni a képviselőket, hogy térjünk vissza ehhez a napirendhez.

Attila!

GELENCSÉR ATTILA (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Tulajdonképpen vissza is vonhatnám a jelentkezésemet, mert az elnök úr elmondta a felét,
miszerint ez egy kicsit cinikus és nyilvánvalóan politikai természetű átpozícionálása a mai
napirendnek. De ha már itt fölvetődött a kérdés Pál képviselő úr részéről, akkor adok neki
választ.

Az első dolog, amit tudnia kell, hogy nagy önkormányzatokat említett, én is egy ilyet
vezetek, nagyban múlott a kötvényfelhasználás azon, hogy hogyan fordult 2006-ról a
választásokkor egy önkormányzat. Voltak önkormányzatok, szerencsésebb önkormányzatok,
ahol működő vagyon volt, felhalmozott betétek voltak, ilyenek is előfordultak, ott esetleg nem
kellett a működésre fordítani, és voltak szerencsétlenebb önkormányzatok, ilyen volt a
somogyi is, ahol viszont nem ez a helyzet. Na most, az én saját számaimat hadd osszam meg a
képviselő úrral, mielőtt azt a sanda dolgot itt hagynánk a levegőben, miszerint ezek az
önkormányzatok valami csúnya, rossz, szakmaiatlan dolgot tettek és pazaroltak.

Az önök kormánya a Somogy megyei önkormányzattól majdnem 14 milliárd kumulált
elvonást hajtott végre. A kumulált nem jó szó ide talán, de ami a lényeg, hogy vagy nem adta
oda, vagy elvonta. Trükkök százaival tette egyébként ezt, nem is őszintén és nyíltan, hanem
úgy, hogy késve vettük észre gyakran, hogy a szemünkbe nem nézve mondjuk az
illetékhivatalok átadása után a határidőn túli illetékeket vagy például a bírságokat a megyék
már nem kapták meg, az inflációkövetésről szó sem lehetett. Nemcsak a
konvergenciaprogram idején vágták a legnagyobbakat például a megyéken, hanem még a
döbbenet az, hogy a reményünk az volt a cikluslogika szerint, hogy majd a ciklus végére
valamit konszolidálódik a helyzet, a legnagyobbat újra a 2010-es költségvetésen, amit tavaly
november 27-én fogadott el a parlament, ismét brutális, elképesztő megszorítást hajtott végre.
Ha most azt mondom, hogy valahol 13-14 milliárd forint között vettek el például az általam
vezetett ö önkormányzattól, ehhez képes ennek a felét, valamivel több mint a felét bocsátottuk
ki kötvényben, és annak körülbelül a felét éltük fel. Tehát amikor itt a pazarló
önkormányzatokról van szó, akkor szeretném elmondani, hogy a 13 elvonással szemben ha 4-
et feléltünk, akkor talán még sokat is mondok. Mindezt egyébként olyan környezetben, hogy
az előző kormány a megszorításaihoz elfelejtette az egyéb ágazati törvényeket hozzáigazítani,
vagyis képtelenség volt már létszámot csökkenteni, merthogy az meg egyéb törvényekbe
ütközött volna. Hát körülbelül ez a helyzet.

A normatívák és az állami hozzájárulás a megyék esetében úgy en block 50 százalék
alatt van. Tudjuk, hogy honnan ment le. De van olyan terület - kapaszkodjanak meg, tisztelt
bizottság! -, a speciális oktatás területe, ahol 27 százalékot vállalna a magyar állam. Ide
süllyedtünk, fogalmazhatnék így is.

Köszönöm a szót.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szekó képviselő úr következik.

SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Gyakorló polgármesterként én
sem tudom megállni azt, hogy ne a saját tapasztalataimból induljak ki. Egy olyan
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önkormányzatot vezetek, amelynek 8 milliárd forint körül van a költségvetési
mérlegfőösszege, és nincs eladósodva, sőt rendelkezünk közel 2,5 milliárd befektethető

tőkével.
Ennek ellenére az elmúlt 12 évben folyamatosan ÁSZ-ellenőrzésnek voltunk kitéve.

Az elején még örültem is neki, úgy gondoltam, hogy jó ez, segítőkész az ÁSZ, megosztjuk a
tapasztalatokat egymással, de aztán egy idő után már kezdett más érzésem lenni. Fel is
ajánlottam egyébként, hogy béreljenek tőlünk egy irodát, és költözzenek oda Mohácsra.

Tehát azt szeretném felvetni, hogy talán az ÁSZ-ellenőrzések módját érdemes lenne
ellenőrizni, hogy mi alapján történik a számvevők kiküldése, és az ellenőrzendő
önkormányzatok kijelölése. Ugyanis Baranya megyében van más település, hasonló kisváros,
ahol pedig csődbiztos ténykedik már egy jó ideje, és talán lett volna az ÁSZ-nak tennivalója
másutt, ott, ahol éppen égett a ház, nem azon a helyen, ahol talán nincsenek gondok. A 12 év
alatt egyszer volt egy 2,5 milliós megállapítás, aminek a nagy részét a Kincstár visszafizette,
mondván, hogy nem volt jogos az ÁSZ megállapítása, és…

ELNÖK: Kérném szépen a képviselőtársamat, hogy térjünk a zárszámadásra! Ez az
előző napirendi ponthoz tartozó dolog lett volna, inkább ott kellett volna elmondani.

SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Tehát annyit szeretnék csak ezzel kapcsolatban
megjegyezni, hogy egyébként az a véleményem, hogy jó iránynak tartom azt, hogy a főváros
ellenőrzése került reflektorfénybe, már csak azért is, mert úgy gondolom, a 3200
önkormányzatnál, az összesnél nem fognak találni annyi problémát, hiányt, mint ennél az egy
településnél.

A másik felvetésem. Elhangzott, hogy az önkormányzatoknál kevés a forrás, meg kell
nézni, hogy mennyit fordítanak fejlesztésekre. Úgy gondolom, hogy ott rendben van a dolog,
amikor azért bocsátottak ki kötvényt, hogy az európai uniós forrásokat lehívhassák. De arra
szeretném felhívni a figyelmet, hogy a fejlesztések sem mind termelő fejlesztések. Attól, hogy
mi utat építünk, nem lesz abból bevételünk, sőt még költségeink keletkeznek. Tehát ettől nem
kell várni azt, hogy majd az ki tudja váltani a különböző tartozásokat, hiányokat.

Azt gondolom, hogy az ÁSZ-ellenőrzés kapcsán nagyon sok mindent lehetne és
tudnánk elmondani. Úgy vélem, hogy alapvetően az ellenőrzés gyakorlatát illendő lenne
átgondolni, és a módszereket megváltoztatni.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Szűcs képviselő úr!

DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Azért, ha
visszatérhetünk a zárszámadási napirendhez, néhány mondatot csak kellene mondani arról,
amit itt régebbi képviselőtársak túléltek ezen a törvényvitán. Előre megmondtuk, hogy a
bevételi előirányzatok számadatai nem lesznek megfelelőek. Túl vannak tervezve. Előre
megmondtuk, akik az önkormányzatokban dolgozunk jó néhány éve, hogy a helyi
adóbevételek, az illetékbevételek túl vannak tervezve, és emellett pedig nyilván azt is látnunk
kellett, hogy az állami költségvetés az önkormányzatokat elég jelentős mértékben
alulfinanszírozza. Ez mind-mind kijött ezekből a beszámolókból, és végre eljöhetett az
igazság pillanata.

Azt gondolom, hogy azoknak a kérdéseknek, amik a hitel és a kötvény ügyében
fölmerültek, van egy másik része is, az pedig az, hogy soha senki nem vizsgálta, hogy azoknál
az önkormányzatoknál, ahol ez megtörtént, valódi vagyonnövekedés vagy valódi
vagyonfelélés volt-e. Úgyhogy ez egy helyes kérdés, ezt is egyszer tisztázni kell.
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Azt gondolom, amikor Pál Tibor elmondta, hogy volt tartalék az önkormányzatokban,
én azt mondom, hogy ez olyan, mint amikor egy autópályán az autó 130 kilométeres
sebességgel halad, és kifogy belőle a benzin; egy ideig még, ha üresbe teszik a gépet, akkor
megy, de nem biztos, hogy a következő benzinkútig kitart már a lendület. Az önkormányzatok
ilyen helyzetben vannak. Valóban meg kell vizsgálni azt, hogy mik azok a feladatok, amiket
el kell végezni, és ez milyen finanszírozás mellett lehetséges.

Ha éppen ezért feltesszük azt a kérdést a következő időszakra vonatkozóan, hogy az
előző kormány megtett-e mindent azért, hogy az önkormányzatokat úgy finanszírozza, hogy
ha feladatokat ad részükre, akkor hozzáadja az állami normatívákat, akkor ez a beszámoló
arra is választ ad, vagy ez a válasz az, hogy nem, vagyis, hogy lényegesen kevesebb volt a
finanszírozás az önkormányzatoknál, mint a feladat.

Azt hiszem, hogy éppen ezért a bizottságunknak is lenne egy kis feladata. Azért ebből
a beszámolóból látszik, hogy a 6/3-as és az „év végi hajrá” fedőnevű akciókat mindenképpen
meg kellene vizsgálni, és erre javaslatot is teszek az elnök úr felé.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Vigh képviselő úr!

VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Hétvégén voltam egy kistelepülésen, 60
millióval gazdálkodnak, elmondta a polgármester úr - négy-öt településen fordulok meg, mert
102 tartozik a választókerületemhez -, és azt mondta a polgármester úr, hogy a
körjegyzőségükön nincsen takarító, a köztisztviselők takarítanak. Ő húzza a havat télen
társadalmi munkában, és sok mindent csinálnak még így. Ezt azért meséltem el, mert mondta
Pál képviselő úr, hogy egyszerre szegény is a rendszer meg gazdag is.

Most beszéltem egy budapesti képviselővel, aki mondja, hogy a kerületükben 32
milliárd a költségvetés, és csak 2 milliárd megy szabadon elkölthető pénzeszközre.
Csatlakoznék az elnök úrhoz, amikor az ellenőrzésekről beszélgettünk. Le lehet jönni, a
kistelepüléseket meg lehet nézni, hogy mit csinálnak és meg lehet nézni egy Budapestet. Azt
hiszem, hogy ha pazarlásról beszélünk, akkor beszéljünk Budapestről, és ha arról beszélünk,
hogy miért működik az önkormányzati rendszer, akkor beszélhetünk a végekről, a
kistelepülésekről, mert ők húzták a rövidebbet.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Varga László miniszter úr, képviselőtársunk következik, utána
pedig Nagy Csaba.

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Még mindig Zoltán.

ELNÖK: Vagy Varga Zoltán, bocsánat! Testvére a László?

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Igen. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Szeretnék
visszatérni a 2009. évi zárszámadáshoz, és csak annyi megjegyzést tenni, hogy amikor
képviselőtársaimat hallom hozzászólni, akkor mintha úgy összecsúsznának a 2009-es és a
2010-es dolgok.

Azt gondolom, hogy a 2009-es költségvetést, ha valaki még visszaemlékszik, azt még
2008 végén fogadta el az Országgyűlés. Nagyon örülök annak, hogy az ÁSZ jelentése is azért
azt elismeri, hogy 2008 őszén azok a gazdasági előrejelzések, amelyek végül 2009 ténydolgait
meghatározták, azért azok nagyon nehezen voltak előre jelezhetők.
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Tehát ilyen tekintetben azt gondolom, hogy helyén kell kezelni az ügyeket, és persze
lehet politikai vitát folytatni, de amikor egy zárszámadásról beszélünk, akkor azért a
reálfolyamatokat kell mindenképpen előtérbe venni.

Ezek a reálfolyamatok - és ezt az ÁSZ jelentése is elismeri, az összes problémával és
hiányossággal szemben -, hogy 2009-ben a gazdasági és a pénzügyi rendszernek a stabilitása
volt a cél. Lehet, hogy ezért látja valaki azt, hogy be volt tervezve egy bizonyos folyamatra
iksz forrás, de 2009-ben úgy alakultak a folyamatok, hogy az egész rendszer stabilitása
érdekében bizony ezeket meg kellett változtatni. Azt gondolom, hogy ezzel semmilyen
probléma nincs.

Teljesen természetesen a Szocialista Párt támogatni fogja a 2009-es zárszámadást. Azt
gondolom, hogy ez nem okoz meglepetést, hisz ezt mi terjesztettük be, és nyilvánvalóan
furcsa lenne, ha pont a zárszámadást nem szavaznánk meg.

Én azt gondolom, hogy ha valaki végigolvassa és mélységében is átgondolja a
miniszteri előterjesztést - tehát Matolcsy miniszter úr előterjesztése ez a törvény - és az
indoklását is, akkor én azt gondolom, hogy akár meg is köszönhetnénk a miniszter úrnak,
hogy azért alapvetően azokat a folyamatokat, amelyek 2009-ben lezajlottak és meghatározták
az ország költségvetését, azt elismeréssel veszi. Én ezt szeretném az elnök úron keresztül is
megköszönni, tehát támogatjuk a zárszámadást is.

És én azt gondolom, hogy az ÁSZ is korrekt megállapításokat tett. Ha végigolvassa
valaki, azt látja, hogy nagyon sok olyan megállapítás van, ami hosszú évek óta visszatérő és
mindig metronómszerűen mondja az ÁSZ. Ezt meg a politikának kell megoldani, és ebben a
kérdésben, én azt gondolom, hogy nem kell megsértődni, amikor mi azt mondjuk, hisz
pontosan tudjuk, hogy egy csomó ügyet azért nem sikerült megoldani, mert nem volt
egyetértés a politikai pártok között. Nekünk is volt javaslatunk, a Fidesznek is volt javaslata,
és mivel kétharmados a szabályozás a Magyar Országgyűlésben, egyszerűen nem jutottunk
dűlőre. Hát most a Fideszé a lehetőség, és azt gondolom, hogy a felelősség is, hogy ezeket a
kérdéseket valamilyen módon megoldja és az asztalra tegye. (Hegedűs Lorántné távozik az
ülésről.)

Amit Pál Tibor képviselőtársam mondott, az, én azt gondolom, hogy egyfajta
figyelemfelhívás. És nem akarom tőle elvenni, de én mondtam talán azt a miniszterségem
alatt, hogy vannak gazdag és... - tehát egyszerre van jelen a gazdagság és a szegénység az
önkormányzatokban. Én miniszterként ezért nagyon sokat kaptam, de én ma is állítom, hogy
az elmúlt húsz év önkormányzati rendszerének ez a legnagyobb problémája, és ezt kellene
valahogy normálisan megoldani. Mert ma is jelen van az, hogy ha megnézzük azt a
háromezer-egynéhányszáz önkormányzatot, ma is vannak nagyon jó helyzetben lévő, olyan
önkormányzatok, amelyek megfelelő gazdasági háttérrel rendelkeznek, és mindig át fogják
tudni hidalni azokat a problémákat, amelyeket a költségvetés okoz éppen, és vannak olyanok,
amelyek nem rendelkeznek olyan gazdasági háttérrel, tehát eleve csak a költségvetésnek a
jóindulatától függnek, hogy képesek-e ellátni és milyen színvonalon tudják ellátni a
feladatokat. És valószínűleg elérkeztünk egy olyan ponthoz, hogy azért már a
feladatellátásban is, a minőségi ellátásban is vannak gondok-problémák, és ez már
nyilvánvalóan azt az esélyegyenlőséget sérti, amelyet szerintem minden állampolgárnak meg
kéne adni az országban.

Nyilván erről majd sokat fogunk még az elkövetkezendő időszakban vitázni, de a
zárszámadást én azokkal a megállapításokkal is, amelyek nyilván negatív dolgot mondanak,
azzal is, én azt gondolom, hogy az ÁSZ értékelésének megfelelően a frakció támogatja a
zárszámadás elfogadását.

Köszönöm szépen, elnök úr.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnézést kérek még egyszer képviselőtársamtól - a
László is szép név, de a Zoltán még ennél is szebb. (Derültség. - Varga Zoltán: Egyetértünk!
Ebben a kérdésben egyetértünk!) Csak vagyunk itt néhányan.

No hát akkor Nagy Csaba következik. Van-e még jelentkező? (Senki sem jelentkezik.)
Úgy látom, hogy nincs. Akkor Nagy Csaba után én szólnék hozzá, és akkor lezárnánk ennek a
napirendi pontnak a vitáját.

NAGY CSABA (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Én a
törvényjavaslatnak az indoklásából olvastam ki, hogy 276,8 milliárd forintot tettek ki a
felhalmozási és tőkejellegű bevételek az önkormányzati körben, ugyanakkor itt is olvashatjuk
azt, hogy a különböző támogatásértékű felhalmozási bevételek, amelyek államháztartáson
belülről származnak, illetve az EU-pénzekből származnak, 20,2 milliárd forinttal nőttek. Azt
is örömmel olvastam, hogy az uniós fejlesztések fejezet beszámolóinak a megbízhatóságát is
vizsgálta az ÁSZ, de ahhoz képest, hogy mondjuk városvezetőként milyen bürokráciával
találkozunk az EU-s pénzek lehívásának kapcsán, és ahhoz képest, hogy ez mennyi időt vesz
igénybe, én mondjuk megdöbbentem, hogy miket lehet ebben a témakörben olvasni.

Nekem egyetlenegy kérdésem lenne, és nyilván ennek csak egy szeletével foglalkozik
itt az ÁSZ anyaga, hogy az ÁSZ vizsgálta-e azt, hogy ezeknél az EU-s fejlesztéseknél a
pénzeszközök az önkormányzatokhoz mennyi idő alatt érkeznek meg. Én azt gondolom, hogy
egy olyan nehéz időszakban, amit most élnek meg az önkormányzatok, nagyon fontos lenne,
hogy ezeket az időtartamokat a lehető legrövidebbre szűkítsük le, illetve meg kell hogy
mondjam, hogy az a bürokratikus szervezet, ami ezt az egészet több szinten irányítja és
ellenőrzi, az ezek szerint nem igazán állt a helyzet magaslatán, legalábbis amit a jelentésben
lehet olvasni, az alapján.

És még egy megjegyzés, talán Pál Tibornak, tényleg nagyon röviden a
kötvénykibocsátásokkal kapcsolatban. Itt, azt gondolom, hogy nagyon sok és nagyon széles
körű példákat lehet találni, egyetlenegy példát, a pécsit hadd meséljem el önnek: a 2005-ös, a
2006-os és a 2007-es finanszírozási működési hiányt az akkori városvezetés egy
kötvénykibocsátással 2008-ban megpróbálta palástolni, ez egy hatmilliárd forint értékű, svájci
frank alapú kötvénykibocsátás volt. Én nem szeretném azt részletezni, hogy ez mekkora terhet
jelent a városnak, hiszen ez most körülbelül 7,5 milliárd forintot ér, és azt sem szeretném
részletezni, hogy azért 2005-ben, 2006-ban és 2007-ben a gazdasági világválság még messze
előttünk állt. Tehát nagyon sokféle témával és példákkal lehetne előhozakodni, de egy biztos,
hogy e tekintetben azt kell mondanom, én is egyetértek azon képviselőtársaimmal, hogy ezt a
vitát ne itt folytassuk le, hanem egy másik helyen és időpontban.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Valóban átcsúszik 2009-2010-re, azért
hallik át ez a költségvetés, mondom Varga képviselő úrnak, mert ennek a 2008-ban
elfogadott, de 2009-re vonatkozó költségvetésnek a kétharmadát már a Bajnai-kormány
hajtotta végre. És amikor mi azt mondtuk, hogy a költségvetési vitában 2008 őszén, és ha
visszaemlékeznek azért a képviselőtársak, ennek többször ugrottunk neki, volt egy benyújtott
javaslat, amit aztán visszavontak, akkor lett egy másik, lehet, hogy talán háromszor-négyszer
is nekiugrottunk ennek a költségvetésnek, mármint közösen. De hát a kormány volt, aki
beterjesztette, visszavonta, átírta, amikor a „bivalybűr” táskában ideérkeztek ezek az iratok a
parlamentbe nagy csinnadrattával. És azért a kétharmadért ebben a költségvetés-
végrehajtásban már a Bajnai-kormány a felelős, és hogyha időnként áthallás van2010-re, talán
ezért lehetséges.

Mi az akkori vitában azt mondtuk, amit itt néhány képviselőtársunk is
megfogalmazott, hogy a bevételek túl vannak tervezve, ha jól emlékszem, talán az iparűzési
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adó 14,1 százalékkal volt tervezve, hogy ennyi növekedés fog bekövetkezni, ehhez képest itt a
tényszámok azért mást mutatnak.

A másik, hogy mindig riogatnak az önkormányzati adósságállománnyal, azért itt már
elhangzott, hogy az államháztartási hiányt összességében nem növelik az önkormányzatok, ez
az egyik legfontosabb mondata egyébként a mai vitának.

Ami az Állami Számvevőszék véleményét illeti, az mindig ad egy mankót, egy
segítséget egyébként a helyszíni ellenőrzéssel, illetve a véleményével a képviselőknek, és a
képviselők hivatkoznak is egyébként ezekre az ÁSZ-ellenőrzésekre.

Paradox a helyzet: igazából mi akkor ezt a költségvetést nem fogadtuk el, de ha most
nem fogadja el a parlament a zárszámadást, az egy csomó minden európai uniós kérdést vet
fel, és most a jelenlegi kormányzati többségnek nincs más módja, még ha duzzogva is, de el
kell fogadni ezt a zárszámadást. Ez kormányváltásoknál egyébként így szokott történni, mert
különben ez egy csomó egyéb problémát vet fel.

De azért azt fogadják el tőlünk, még elfogadás esetén is, mert ez egy kényszerhelyzet,
hogy azért van kritikánk erről a korszakról is. Ha megnézzük, nem tudom, talán Szelényi
főosztályvezető úr vagy a főigazgató úr említette, közel 60 milliárddal kevesebb volt már,
mint 2008-ban a jobb forintból ebben az esztendőben, és ha megnézzük, ehhez jött a
következő évben egy hasonló nagyságrendű vagy egy kicsivel több elvonás. Ha csak ezt a két
számot nézzük, még ha ez év közben 1,4 százalékkal emelkedett különböző forrásokkal
bővítve, közel százmilliárd mindjárt két esztendő alatt a kivonás csak nettó értéken ebből a
rendszerből. És amikor arról beszélünk, hogy kötvénykibocsátás van, amit egyébként elvontak
forrásoldalról, a másik oldalról forrást kellett hozzá szerezni, bevontak forrást kívülről
hitelkötvénnyel vagy ingatlanértékesítéssel az önkormányzatok, hogy ki tudják pótolni a
működési hiányokat. Valóban, ennek egy része ment csak erre, nem az egész. Nyilvánvalóan,
valóban, ahogy a főigazgató úr is mondja, az újonnan belépő beruházások működési
költségeket generálnak adott esetben, hogyha olyanra költötték. De van egy jó része, amelyik
működési költségeket spórol, hiszen ha korszerűsítik az iskolát, annak a fűtési rendszerét,
korszerű nyílászárók vannak, ott működési költségeket lehet adott esetben megtakarítani.

Ami a struktúrát érinti ebben a rendszerben. Az önkormányzatok védekezési
mechanizmusa elindult egy irányba ebben az időszakban, és ez igaz a 2009-es esztendőre is.
Egy csomó intézményt összevontak. Ahol az ágazati jogszabályok megengedték, a szociális
ágazatoknál, oktatási ágazatoknál törekedtek arra, hogy valamilyen formában a fajlagos
költségeket csökkentsék, szerintem valóban a működőképesség határán jó néhány
önkormányzat esetében.

Ami az ellenőrzés felvetését illeti, talán Szűcs képviselő úr mondta azt, hogy az
önhikis, illetve a 6/3-as melléklet vonatkozásában. Ez valóban megér egy misét, és ennek a
végrehajtása már a Bajnai-kormányt illeti. A méltánylást érdemlő körülményekben 577
önkormányzat egynél többször kapott támogatást, 118 háromszor, 5 önkormányzat négyszer.
Biztos, hogy szükség volt rá, a vizsgálat tárgyát az kell képezze, hogy ez most csokipénz volt
csuklóból, vagy pedig ennek valóban megvolt a működési hiány alapja. És hogy politikai
alapon dőltek-e el ezek a támogatások, vagy a szükség alapján dőltek el ezek a támogatások,
mert azt gondolom, hogy ez is lehet egy vizsgálat tárgya.

Új hazai forrás 2010-ben nem volt, a címzett és céltámogatások felfüggesztésre
kerültek, az EU-s források léptek be a helyükbe, és az úgynevezett TEKI, CÉDE, tehát a hazai
forrású rendszer is jóval lecsökkent a korábbi évekhez képest 2009-ben. Ez is főleg a
kistelepülési fejlesztési forrásoldalt szűkítette.

Amiről Hegedűs képviselő asszony beszélt, az pedig, azt kell mondjam, hogy ha egy
helyi önkormányzatnál ilyen történik, az elég sok furcsaságot vetne fel, az ÁSZ nyilván első

helyen hozná ezt egy vizsgálati anyagban. Úgy gondolom, hogy ez egy helytelen megoldás
volt az ÖM-nél, vagy ahol ezek a szerződések készültek.
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Összességében kénytelen-kelletlen általános vitára alkalmasnak tartjuk ezt az
előterjesztést, de valóban csak kényszerűségből. Egyébként mi erről véleményünket annak
meghozatalakor elmondtuk. Nem tartottuk jónak ezt a költségvetést, és a zárszámadásban lévő

adattartalom, illetve számok több esetben negatív irányban változtatták meg ezt a
költségvetést, megszorításokat alkalmaztak. Ebből adódóan még az általunk elmondottaknál is
bizonyos szegmenseiben rosszabb helyzetbe kerültek, főleg az önkormányzati szféra, de így
tartjuk csak, ezekkel a kritikákkal - és még bővebben is tudnánk sorolni - általános vitára
alkalmasnak.

Szeretném kérni, hogy akkor az alelnök úr vagy Szelényi főosztályvezető úr kezdi a
válaszadást. (Jelzésre:) Az előterjesztő képviseletében először a minisztériumnak adom meg a
szót.

DR. SZELÉNYI GYÖRGY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót,
elnök úr. Csak a jegyzőkönyv kedvéért: főosztályvezető-helyettesként kerüljön be.

ELNÖK: Ez lefokozás, vagy mindig főosztályvezető-helyettes volt?

DR. SZELÉNYI GYÖRGY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem, tender.
(Derültség.)

ELNÖK: Az jó, ha a hadnagyot ezredesnek hívják, azzal nincsen baj. Fordítva nem jó.
Bocsánat!

DR. SZELÉNYI GYÖRGY (Nemzetgazdasági Minisztérium): További kiegészítő
információt, három adatot tartok szükségesnek az elhangzottak alapján elmondani. Az egyik a
prezentáció, mint zárszámadási törvényjavaslat összehasonlíthatóságáról.

Az összehasonlíthatóság első szintje az, hogy az előirányzatok az előző évi tény, a
tárgyévi előirányzat, módosított előirányzat és teljesség szintjén igenis megjelennek, az
összehasonlíthatóság első szintje. Az önkormányzati mellékleteket tekintve nyilván az évek
összehasonlíthatóságából adódóan keletkező szervezeti különbségeket megtenni, például a
fejlesztési támogatásnak más a 2008. évi szerkezete, mint a 2009. évi szerkezete. Ebből
adódott az, hogy inkább a költségvetési törvényhez való összehasonlíthatósága miatt változott
az ilyen mellékleteknek a szerkezete is.

A második az átcsoportosítások. Általában a mindenkori kormány számára az
államháztartás törvény tartalmazza mind a kormány, mind a fejezetek jogosultságait az egyes
átcsoportosítási lehetőségekhez. Emellett a 2009-es költségvetési törvényben, a 2010-esben is,
van egy további felhatalmazás, ami az önkormányzati körön belül további jogcím
létrehozására. Gyakorlatilag ez a jogszabály az elvi alapja az egyes átcsoportosítások
megtételének.

A harmadik ilyen megjegyzés kicsit általánosabban. Általában a normatívák és a
normatív kötött támogatások teljesülése között az általános szabályszerűség vagy csak egy
jellemző, ha úgy tetszik, az az, hogy a tárgyévet megelőzően az önkormányzatok mutatószám-
felmérés kapcsán megálmodják, hogy mennyi lesz nekem az ilyen mutatószámadatom, ez
eredeti előirányzatként bekerül a rendszerbe. Az önkormányzatoknak van lehetőségük évben
kétszer, tavasszal meg ősszel lemondani, nyáron lemondani, és pótigényelni, és ennek az
egyenlegeként alakul ki a végállapot, amennyi a teljesítés. Éppen ezért a fejezeti indoklásban
mind a normatív, mind a normatív kötött támogatások bevezetéseként az effajta összegző

elemzéseket megtettük.
Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr!

WARVASOVSZKY TIHAMÉR, az Állami Számvevőszék alelnöke: Tisztelt Elnök
Úr! Tisztelt Bizottság! Csak röviden. Az egyértelmű, és az ÁSZ is évek óta megállapította az
önkormányzatok vizsgálata kapcsán, hogy az ágazati törvények időnként köszönőviszonyban
sincsenek a… (Nem érthető.) törvénnyel, és ez az önkormányzatok munkáját nehezíti, a
gazdálkodást és a források biztosítását, illetve elosztását.

A képviselő asszony felvetette, hogy az ÁSZ nem fogalmazott egyértelműen a
megbízhatóságot illetően. Szeretném elmondani, ahogy a bevezetőmben is megfogalmaztam,
hogy milyen módszerekkel vizsgált az ÁSZ, és megfogalmaztam azt is, benne van az írásos
anyagban is, hogy a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítésadatai,
eltekintve az állami vagyonnal kapcsolatos adatoktól, és néhány egyéb területről, ahol az ÁSZ
korlátozott véleményt, illetve minősítést adott, megbízhatóak.

Természetesen az ÁSZ által alkalmazott módszer nem azt nézi a zárszámadás kapcsán,
hogy a költségvetésben biztosított pénzeszközök elegendőek voltak-e a feladat ellátására,
illetve nem teljesítményellenőrzést végez az ÁSZ, ami azt jelenti, hogy nem a
gazdaságosságot, a hatékonyságot és az eredményességet néztük, hanem a financial audittal a
szabályszerűséget és a leírt számok megbízhatóságát.

Ugyanakkor azt is szeretném megismételni, hogy azt is kiemelte az Állami
Számvevőszék, hogy a zárszámadás dokumentumai nem biztosítják az átláthatóságot. Tehát a
képviselők nincsenek egyszerű helyzetben, és így a parlament sem, amikor véleményt kell
mondani a zárszámadásról, hiszen nehéz vagy szinte lehetetlen választ találni arra, hogy a
költségvetésben megfogalmazott célok és a rá biztosított fedezetek milyen formában…-
megvalósult-e a cél akár kormányzati szinten vagy fejezeti szinten is. Ezért is tesz az Állami
Számvevőszék az idei évben is javaslatot az illetékes minisztériumnak, hogy ezt az
átláthatóságot erősítsék és biztosítsák.

A 4-es metróról a zárszámadás csak olyan értelemben fogalmaz, ami a 2009. évi
költségvetésben szerepel bevételi és kiadási oldalon a 4-es metrónál, mélységében nyilván az
ÁSZ sem megy bele. Arról szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot, hogy a napokban
zárul le a 4-es metró vizsgálata, várhatóan egy-két napon belül úgynevezett nyolcnapos
egyeztetésre ki lesz küldve a fővárosi önkormányzatnak, miután visszajön a vélemény, utána
lesz ismertetve a 4-es metró beruházásról az ÁSZ anyaga, és akkor tudjuk tájékoztatni a
képviselő hölgyeket és urakat, illetve a nyilvánosságot is. Tehát ez várhatóan két-három héten
belül meg fog történni.

A vagyonnal kapcsolatban több észrevétel elhangzott. Az ÁSZ a múlt héten hozta
nyilvánosságra az MNV Zrt.-vel kapcsolatos észrevételeit. Nyilván a zárszámadás ebben csak
úgy fogalmaz, hogy a vagyonnal kapcsolatos bevételi és kiadási oldalt csak korlátozott
minősítéssel látta el, pont a vagyonnyilvántartás és egyéb pontatlanságok és
megbízhatatlanságok miatt.

Az önkormányzatok ellenőrzésében - az elnök úr is említette az előző napirendi
pontnál és most is elhangzott - kétfajta ellenőrzés van, a szabályszerűségi, illetve a
teljesítményellenőrzés. Mi a teljesítményellenőrzés irányába szeretnénk elmenni, ahol a
gazdaságosságot, a hatékonyságot és a pénzeszközök eredményes felhasználását is vizsgálja a
Számvevőszék a törvényesség és a szabályszerűség mellett.

A vagyonnövekedésnek vagy vagyoncsökkenésnek a vizsgálata: amikor az Állami
Számvevőszék a kiemelt önkormányzatoknál vizsgálatot tart és a költségvetés kapcsolatairól
bevételi és kiadási oldalról fogalmazza meg az álláspontját, akkor nyilván foglalkozik a
vagyonnövekedéssel és a vagyonvesztéssel is.

Mi egyértelműen úgy értékeljük, hogy a megbízhatatlanságok és a hiányok mellett ez
a zárszámadás megfelelő képet ad a költségvetés számszerű teljesítéséről.
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Köszönöm szépen.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor a szavazás következik: az általános vitára való
alkalmasságról kell dönteni.

Ki ért egyet az előterjesztés általános vitára való alkalmasságával? (Szavazás.)
Tizennyolc igen. Ki nem? (Szavazás.) Két nem.

18 igen szavazattal és 2 nem ellenében a bizottság általános vitára alkalmasnak tartotta
az előterjesztést.

Köszönöm szépen mindenkinek a részvételét. A bizottsági ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 21 perc.)

Dr. Kovács Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők: Farkas Cecília és Horváth Éva Szilvia


