
OKB-20/2010.
(OKB-20/2010-2014.)

J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának
2010. november 10-én, szerdán, 13 óra 5 perckor

a Képviselői Irodaház V. emelet 512. számú tanácstermében
megtartott üléséről

                                          
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.



2

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat 3

Az ülés résztvevői 4

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 6

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1498. szám)
(Általános vita) 6

Az Állami Számvevőszék véleménye a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési
javaslatáról (1498/1. szám) 6

A Költségvetési Tanács véleménye a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési
javaslatáról (1498/2. szám) 6

Rozsi Éva Judit szóbeli előterjesztése 7

Warvasovszky Tihamér szóbeli kiegészítése 10

Hozzászólások 13

Rozsi Éva Judit reflexiója 18

Warvasovszky Tihamér reflexiója 19

Határozathozatal 19

Egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggő törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1426. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok
megvitatása) 20



3

Napirendi javaslat

1. a) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat

(T/1498. szám)

(Általános vita) 

b) Az Állami Számvevőszék véleménye a Magyar Köztársaság 2011. évi

költségvetési javaslatáról (1498/1. szám)

c) A Költségvetési Tanács véleménye a Magyar Köztársaság 2011. évi

költségvetési javaslatáról (1498/2. szám)

2. Egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggő törvények módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/1426. szám)

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

3. A jogalkotásról szóló törvényjavaslat (T/1381. szám)

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

4. Egyebek



4

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

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

Habis László (KDNP), a bizottság alelnöke
Dr. Apáti István (Jobbik), a bizottság alelnöke
Gajda Róbert (Fidesz)
Kósa Lajos (Fidesz)
Dr. Láng Zsolt (Fidesz)
Nagy Csaba (Fidesz)
Pogácsás Tibor (Fidesz)
Rácz Róbert (Fidesz)
Szekó József (Fidesz)
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)
Tasó László (Fidesz)
Dr. Tiba István (Fidesz)
Vigh László (Fidesz)
Michl József (KDNP)
Pál Tibor (MSZP)
Dr. Tóth József (MSZP)
Varga Zoltán (MSZP)
Hegedűs Lorántné (Jobbik)
Endrésik Zsolt (Jobbik)
Szilágyi Péter (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Bóka István (Fidesz) Szekó Józsefnek (Fidesz)
Gelencsér Attila (Fidesz) Vigh Lászlónak (Fidesz)
Kósa Lajos (Fidesz) távolléte idejére dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)
Tasó László (Fidesz) megérkezéséig Rácz Róbertnek (Fidesz)
Lukács Zoltán (MSZP) Varga Zoltánnak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Rozsi Éva Judit főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Warvasovszky Tihamér alelnök (Állami Számvevőszék)
Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium)



5

Megjelentek

Dr. Varga Sándor főigazgató-helyettes (Állami Számvevőszék)



6

(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 5 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelt Bizottság! Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! A bizottsági ülést
megnyitom. Megállapítom, hogy tizenhét fő személyesen, hárman pedig helyettesítéssel
képviseltetik magukat.

A meghívó OKB-20/2010. szám alatt írásban került kiküldésre november 9-én.
Szeretném jelezni, hogy a jogalkotásról szóló törvényjavaslathoz, amely T/1381. szám alatt
került benyújtásra, nem érkezett kapcsolódó módosító javaslat a bizottság feladatkörébe
tartozóan, úgyhogy ezt kérem a napirendről levenni.

Megkérdezem a képviselőtársakat, hogy van-e más napirendi javaslat. (Nincs jelzés.)
Ha nincs, akkor szavaznánk az így átalakított napirendről. Ki ért ezzel egyet? (Szavazás.)
Köszönöm szépen. Volt-e ellenszavazat? (Nincs jelzés.) Nem. Tartózkodott-e valaki? (Nincs
jelzés.) Nem.

Most, hogy már határozatképes a bizottsági ülés és elfogadtuk a meghívó szerint a
napirendet, engedjék meg, hogy Gajda Róbert új tagunkat bemutassam és jó munkát kívánjak
neki a bizottságban. (Gajda Róbert: Köszönöm szépen.)

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1498.
szám) (Általános vita)

Az Állami Számvevőszék véleménye a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetési javaslatáról (1498/1. szám)

A Költségvetési Tanács véleménye a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési
javaslatáról (1498/2. szám)

A napirendi javaslat szerint az 1. napirendi pont a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló törvényjavaslat, T/1498. szám alatt került benyújtásra, általános vitára
való alkalmasságáról kell döntenünk. Az Állami Számvevőszék véleménye a költségvetési
javaslatról 1498/1. szám alatt került benyújtásra, a Költségvetési Tanács véleménye pedig
1498/2. szám alatt került benyújtásra. Ezt a három javaslatot egy napirendi pont keretében
tárgyalnánk.

Tisztelettel köszöntöm az Állami Számvevőszék részéről Warvasovszky Tihamér
alelnök urat, a Nemzetgazdasági Minisztériumból Rozsi Éva Judit főosztályvezető asszonyt,
még az Állami Számvevőszék részéről a főigazgató-helyettes urat, dr. Varga Sándort. A
Költségvetési Tanács részéről ki van itt? (Nincs jelzés.) Senki. Én egy másik bizottságból
jövök, ott az volt a magyarázat a Költségvetési Tanács részéről, hogy nagyon sok helyre kell
menni és nagyon kevesen vannak. Hárman vannak és sok a szakértő.

Szeretném azt is előzetesen jelezni, hogy ha az Állami Számvevőszék részére, illetve a
Nemzetgazdasági Minisztérium részére esetleg - igaz, hogy általános vitáról van szó - teljesen
speciális kérdés kerül előtérbe, amit én nem nagyon szeretnék, akkor nyilván a munkatársak
segíthetnek a kormány képviselőjének, illetve az Állami Számvevőszék alelnökének is.

Először megadnám a szót a főosztályvezető asszonynak. Én elsődlegesen azt
szeretném kérni öntől is, illetve az Állami Számvevőszék alelnökétől, hogy lehetőség szerint
abban a tárgykörben mozogjunk, amely a bizottságot elsődlegesen érinti. Természetesen a
kérdések során lehet makrogazdasági mutatókkal kapcsolatos kérdéseket is feltenni, de azt
gondolom, hogy elég nagy fejezetről és elég nagy rendszerről beszélünk, nagyjából az untig
elég a bizottságnak, de ez csak az én véleményem. Gyakorlatilag az általános vitára való
alkalmasság kérdéskörében nyilván nem egyes normatívákról kívánok itt vitát nyitni, mert az
nem idetartozó a mai ülés keretébe, hanem az általános kérdések tekintetében lehet aztán
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kérdéseket feltenni, illetve véleményeket hozzáfűzni, a végén pedig ismét visszaadjuk a szót a
kormány képviselőjének, illetve az Állami Számvevőszék alelnökének, hogy a recenziót
megtegyék a feltett kérdésekre, illetve véleményekre reagáljanak.

Tessék parancsolni, főosztályvezető asszony!

Rozsi Éva Judit szóbeli előterjesztése

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr.
Nagy tisztelettel köszöntöm a bizottságot. Ha jól értem, akkor nem sokat kellene időznöm a
makroparaméterek fölött. (Elnök: Ördöge van.) De azért egy néhány szót a költségvetés
összeállításának kihívásáról csak nem tudok mellőzni, hiszen azért egy olyan költségvetés a
2011-es, ahol egyszerre több olyan kihívásnak kellett eleget tenni, ami egyenként is komoly
fejtörést okozott. (Dr. Apáti István megérkezik az ülésre.) Itt arról van szó, hogy egyszerre
kellett szolgálni a hiánycélt, amit kitűzötten 3 százalék alatt tartott a kormány, jelesül SA-
számítás szerint 2,94 százalék a benyújtott költségvetés tervezetében a hiány, és egyszerre
kellett azt a feladatot is megoldani, hogy megalapozzuk a gazdasági növekedést, illetve az
ország versenyképességét. Azért mondom, hogy ez egyenként is komoly fejtörés, hát még így
a több gazdasági feltétel együttes megteremtése.

Ennek a célrendszernek alárendelten történtek meg azok az önök által már jól ismert
adóintézkedések, amelyek egyrészről többségében elsődlegesen a gyerekes családokat hozzák
egy kedvezőbb pozícióba, illetve a vállalkozásokat másik intézkedéssel, a társasági adó
csökkentésével. Mindezek megalapozzák a gazdasági növekedés gyorsítását, illetve a
foglalkoztatási lehetőségek bővítését.

A fogyasztásra is számítunk, hiszen első olyan év lesz két-három kimaradás után,
amikor a háztartási fogyasztások immár pozitívumba fordulnak.

A költségvetési számokban a többletkiadások, illetve a prioritások elsődlegesen olyan
területeket érintenek, amelyek ugyancsak a foglalkoztatás bővítését, illetve a gazdasági
növekedésnek már 2011-ben, de a következő években még erőteljesebb ütemű gyorsulását
segíthetik. Gondolunk ilyenekre, mint a Széchenyi-terv erőteljes támogatására, a kkv-k
támogatására ezen keresztül, elsődlegesen itt az uniós források révén, amelyek 2011-ben a
GDP körülbelül 2 százalékának megfelelő összeggel fognak hozzájárulni a gazdasági
növekedés fellendítéséhez.

Mindezen bevezető után, ami lehet, kicsit elnök úr, hogy egy hosszabbra sikeredett,
mint ahogy ezt ön gondolta volna vagy elvárta volna tőlem, rátérnék az önkormányzati
pozícióra, hiszen az önkormányzatok 2011-ben összességben a korrigált bázishoz képest
mintegy 4,5 százalékkal több forrásból fognak részesülni költségvetési támogatás gyanánt.
Megszoktuk minden évben, hogy egy báziskorrekciót végzünk jelesül olyan feladatok, olyan
elmaradó feladatok vagy nem az önkormányzati fejezetben megtervezett források miatt,
amelyek összehasonlító szerkezetben tudják bemutatni a két év összefüggéseit.

2011-ben a bázist korrigálnunk kellett az egyszeri keresetkiegészítés 45 milliárd
forintjával, amely értelemszerűen feladatelmaradás lesz az önkormányzatok életében 2011-
ben, illetve a kormány által meghirdetett közfoglalkoztatási program immár nem az
önkormányzati fejezetben tervezi meg az eddig közcélú foglalkoztatás forrását, ezért
33 milliárd forint kikerül az önkormányzati fejezeti számokból. De már itt jelzem, hogy
64 milliárd forint viszont - tehát ennek közel a duplája - a Munkaerő-piaci Alapnál jelenik
meg, szolgálva az aktív foglalkoztatási eszközöket. Tehát innentől az önkormányzatok - majd
erre a szociális területnél egy picit ki fogok térni - csak a munkával el nem látott, de
munkaképes aktívkorú népesség támogatásával, méghozzá egy bérpótló járandóság
kifizetésével, ami körülbelül azonos módon működik, mint az eddigi RÁT, ezért lesznek csak
felelősök 2011-ben.
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Apróbb tételek még kerültek át más fejezethez, ilyenek például a kisebbségvédelmi
megállapodásokhoz kötődő, eddig 5-ös mellékletben szereplő támogatás, amely átkerül a
KIM-fejezetbe mint fő felelőse a nemzetiségi kérdéseknek.

A növekmények, amelyek összességében a korrigált bázishoz képest 48,5 milliárd
forintot tesznek ki, többnyire olyan célokat szolgálnak, amelyek már vagy determinációk,
vagy kisebb mértékben új feladatként jelentkeznek. Kiemelném ebből a metrót, ami
17,5 milliárd forinttal növeli a támogatási igényt, de vannak olyan célok, amelyek például
folytatják az eddig meghirdetett ingyenes étkezési programot a 8. osztályos, rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülők részére. Ennek is a mintegy 1 milliárd
többletforrásigényét biztosítja a központi költségvetés.

Az adóintézkedések között az önkormányzatokat érintően kettő olyan volt adó-, illetve
illetékintézkedéseknél, amelyek az önkormányzati bevételeket szabályozási oldalról
szűkítették. Ezeket 2,5 milliárd forint összegben visszapótolja támogatási oldalon a központi
költségvetés.

A vis maior feladatok 2010-ben jelentős többletet generáltak. Látható, hogy ez évben
nem minden fog tudni kiadási oldalon teljesülni (Tasó László megérkezik az ülésre.), ezért
2011-ben azon feladatok, amelyek pénzforgalmi teljesítése átcsúszik 2011-re, körülbelül
mintegy 7 milliárd forinttal többlettámogatást indukálnak.

Összességében tehát a többlettételekkel együttesen, mint mondtam, mintegy
48 milliárd forinttal több támogatást kapnak az önkormányzatok.

Ami a szabályozási kérdéseket illeti, azt lehet mondani nagyjából, hogy ugyanolyan
jogcímeken és körülbelül ugyanolyan fajlagos összegekkel tartalmaz támogatást a 2011-es
javaslat, mint ami a 2010-es költségvetési törvényben megjelent, néhány ésszerűsítési,
egyszerűsítési javaslat kíséretében. Ha a rendezőelvet össze akarnám foglalni röviden, az
aszerint működött, hogy olyan támogatásokat, amelyek több normatív jogcímen jártak az
önkormányzatoknak 2010-ben, egy normatívába gyúrva próbáltuk meg egyszerűsíteni. Erre
hoznék példát. Az alapfokú művészetoktatásnál 2010-ben háromágú volt a támogatás.
Anélkül, hogy itt a támogatotti kör vagy az allokációs szabályok változnának, egy
normatívával az alapnormatívába be lehetett a forrásokat gyűjteni, és a teljesítménymutató
számítási metodikájának korrigálásával ugyanannak a körnek fog járni a támogatás.
Ugyanilyen sorsot oszt a diákotthoni támogatás is, ahol a lakhatási feltételek nem is tudnak
elválni az oktatási-nevelési feladatoktól, ily módon felesleges volt eddig is két jogcímen
szerepeltetni ezt a támogatást. Erre is egy jogcím lesz majd 2011-ben.

A kiegészítő hozzájárulások sorsáról is érdemes szólni néhány mondatot. Itt is
történnek ilyen racionalizálási eljárások ugyanilyen megfontolásból, azaz olyan típusú
támogatások, amelyek normatívvá tehetők, azaz több önkormányzatot érintenek vagy
majdnem minden önkormányzatot érintenek, de eddig központosított előirányzatként
fungáltak és pályázni kellett ezek eléréséhez, átkerülnek a kiegészítő támogatások körébe
normatív jelleggel, részben szabadon fölhasználó normatívák lesznek. Ilyen például az
informatikai fejlesztés támogatása, ahol 1750 forint jár majd nappali oktatásban résztvevő

gyermekenként, és nem kell majd pályázni úgy, mint eddig történt, vagy az érettségi
vizsgákra szintén normatív alapon az érintett kör, tehát az utolsó éves diákok alapján 6000
forint/fővel normatívvá tehető ez a támogatás, ami eddig pályázva volt. Ugyancsak
központosítottként működött eddig, de immár kötött felhasználású támogatásként igényelhető
elejétől fogva az osztályfőnöki pótlék, illetve a gyógypedagógiai pótlék, amit eddig szintén
pályázni kellett. Annyi a különbség, hogy innentől kezdve ez kötött felhasználással lesz
elérhető 2011-ben.

Ami a szociális területet érinti, itt sem voltak az imént említett közfoglalkoztatási
programon túl nagyobb változások, csak olyanok, amelyek egyszerűsítik az önkormányzatok
életét. Beláttuk, hogy ez az alapszolgáltatásban 2010-ben bevezetett otthon közeli komplikált
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ellátási mód, ami csak adminisztrációt és elszámolási nehézséget okozott, fölösleges volt, ily
módon a 2011-es javaslat már visszatér az egyenkénti, tehát külön feladatonkénti támogatásra
a fajlagos összegek megőrzése mellett. Az étkezésre, a házi segítségnyújtásra, illetve az
idősek napközbeni ellátására külön normatíva szolgál.

Ami a szakellátásokat illeti, itt nagy változás nem történik, a szabályok
egyszerűsödnek és egyértelműsödnek csupán.

Beszélnem kell néhány mondatot a források összetételéről is. Tudjuk, hogy az összes
támogatás, a központi kapcsolat két lábból áll: egyrészt az átengedett személyi
jövedelemadóból, másrészt a normatív állami támogatás és hozzájárulásból. (Szilágyi Péter
megérkezik az ülésre.) Tekintettel arra, hogy a személyi jövedelemadó-átengedés a két évvel
korábbi bevallott adatokon alapul, itt látnunk kell, hogy egy 7 százalékos visszaesés történik a
személyi jövedelemadó-allokálásban, ugyanakkor ez kompenzálásra kerül a normatív
támogatások oldalán. A legcélszerűbb elem, amivel kompenzálni láttuk lehetőségét a
személyi jövedelemadó lakhelyen maradó részének, ez a globális normatíva, a
településüzemeltetési és sok minden mást szolgáló normatíva, ami több mint 40 százalékkal
nőtt ezáltal, de azonnal hozzá is kell tenni, hogy ez egy nivellálást tartalmaz. Nem
ugyanannyit tudunk ennek a normatívának a révén odajuttatni a különböző, erőteljesen szóró
8 százalékos személyi jövedelemadó-kiesés miatt. Tehát itt már egy jövedelemkülönbség-
mérséklés automatikusan megtörténik e normatíva révén.

A másik eleme a jövedelemkülönbség-mérséklésnek is a meghirdetettnek megfelelően
2011-től ésszerűsödik és egyszerűsödik, ugyanis itt már nem kell becsülni az
önkormányzatnak az adóerő-képességét, az év során módosítania több alkalommal aszerint,
hogy hogy történik vagy milyen változások történnek az adóalap vonatkozásában, hanem az
adóerő-képesség számítási metodikája a két évvel korábbi személyi jövedelemadó-elemhez
hasonlóan itt is a tényadat, azaz a 2009. évi tény iparűzési adó alapján történik. Ezáltal az
önkormányzatoknak nem szükséges majd év közben elszámolni és kétszeresen megfizetni -
sokszor úgy élték meg az önkormányzatok - azt, ami esetleg az iparűzésiadó-kiesés miatt őket
kárként érte, hiszen a vállalkozóknak is vissza kellett fizessék a kieső, illetve túlfizetett
előleget, és sokszor a központi költségvetésbe is vissza kellett fizetni a jövedelemkülönbség-
mérséklési támogatást, hiszen az elszámolás év végén azt mutatta, hogy ők év közben többet
kaptak, mint amennyit lehetett volna. Ez stabilabbá és kiszámíthatóbbá teszi a
jövedelemkülönbség-mérséklési támogatással való gazdálkodást.

Még egy mondatot engedjenek meg a többcélú kistérségi társulások vonatkozásában.
Itt azt kell látni, hogy önmagában a többletfeladat többlettámogatást is jelent. 2010-ben
29,5 milliárd forintot kaptak a többcélú kistérségi társulások. 32,3 milliárd forint lesz a 2011-
es évi támogatás, azzal, hogy átcsoportosítás történik az intézményfenntartó társulásoknál
eddig a 3-as mellékletben lévő támogatásokból a többcélú kistérségi társulásokhoz, hiszen
többnyire már csak kistérségi társulásokon belül felépülő intézményi társulások vannak, ezért
itt sem nagyon indokolt a kétcsatornás támogatás. Ezáltal a kistérségi közoktatási normatívák
erőteljesen tudnak növekedni, azzal együtt, hogy azért jelezni kell, más területű kistérségi
támogatás 2010. évi szinten marad.

Ami még újdonságként jelentkezik, az az önkormányzati fejezetben jelentkező
tartalék, amely szándék szerint azt tükrözné, hogy egy kasszában történjen az Országgyűlés
által önkormányzatoknak év elején odaítélt forrásokkal való gazdálkodás, azaz ha év közben
történik lemondás esetleg vagy pótigénylés, vagy a Kincstár esetleg vagy a Számvevőszék
javaslata alapján az önkormányzatoknak visszafizetési kötelezettsége van, akkor ez ne a
központi költségvetés hiányát csökkentse, hanem tartalékként az önkormányzati fejezetben
lehessen ezt a forrást újrahasznosítani. Ez a tartalék szolgál forrásául az eddigi úgynevezett
önhikis támogatásnak is, azzal, hogy az önhiki rendszere radikálisan megváltozik 2011-től.
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Önök jól ismerik, hogy eddig volt a 6/1-es meg a 6/3-as, hadd ne részletezzem a két
rendszer eltérő működését. A 6/1-es olyan szigorú volt immár az utóbbi évek szigorításával,
hogy már csak pont a reális gazdasági helyzetét nem tudta mérni az önkormányzatnak, a 6/3-
as meg sokszor utánament vagy túlnyúlt a szándékon, amit a 6/1-esen szigorítani akartunk
volna, ott akkora bázis keletkezett, hogy már megágyazott egy következő évi önhikinek. Nem
ragozom. A lényeg az, hogy 2011-től ugyan alanyi jogon majdnem mindenki pályázhat, lásd
megyei önkormányzat is, ugyanakkor a törvény komoly előírásokat tartalmaz, ami a kizárási
feltételeket rögzíti, azaz megpróbálja meghatározni, hogy mit is jelent az, hogy valaki
önhibáján kívül van és nem önmagától keletkeztetett forráshiányt. Mondok egy példát. Olyan
önkormányzat, amely PPP-ben vagy nem PPP-ben, hanem saját forrásból egy nem kötelező
feladathoz hajtott végre egy teljesítménynövelő vagy egy kapacitásnövelő beruházást, és
emiatt most forráshiánnyal küszködik, ezt nem tekinthetjük önhibán kívülinek, hát teljesen
magánál volt, amikor ezt a többletfeladatot fölvállalta. Tehát ilyeneknél nem biztos, hogy
automatizmusként kell működjön egy önhikis támogatás.

A lényege a dolognak, hogy bár látszólag itt most mindenki be fog tudni jönni a
pályázatra, és az útmutató, amit február végéig szándékaink szerint a kormány, illetve a két
minisztérium ki fog bocsátani, az igényjogosultság megalapozásának dokumentumait fogja
csupán tartalmazni, hiszen a Kincstár, amelyhez beérkeznek ezek a pályázatok, hatalmas
adatbázissal bír, tehát a korábbi évek gazdálkodását is meg tudja ítélni, és itt egy valós
pénzügyi helyzet, valós feladathoz valós forrásigény megállapítására is képes lesz. Ily módon
a Kincstár fogja a javaslatát megtenni a két miniszternek a támogatási összeg iránt.

Köszönöm szépen. Egy kicsit hosszúra nyúlt, de gondolom, hogy a további
kérdésekkel együtt állunk rendelkezésre kollégáimmal együtt, az önök kérdéseire válaszolva.

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető asszony. Alelnök úr, tessék parancsolni!

Warvasovszky Tihamér szóbeli kiegészítése

WARVASOVSZKY TIHAMÉR (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen. Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Mielőtt az önkormányzati fejezetre rátérnék, hiszen
főosztályvezető asszony részletesen ismertette a számokat - azért ehhez is van az Állami
Számvevőszéknek kiegészítő véleménye és javaslata -, egy kicsit az Állami Számvevőszék
mostani álláspontját a költségvetés összesenjében hadd fogalmazzam meg.

Az Állami Számvevőszék úgy ítéli meg a 2011. évi költségvetési tervezetet, hogy
számos ponton jobb, mint az előző évek költségvetése, de nyilván vannak olyan pontok, ahol
még az átláthatóság, a megalapozottság szempontjait figyelembe véve lehet és kell javítani.

Engedjék meg, hogy egypár kedvező változást kiemeljek. Kedvezőnek ítéli meg az
Állami Számvevőszék, hogy a bázisalapú tervezés módszertant az állami feladatok körében
egyre inkább kezdi kiváltani a konkrét feladatok számbavétele és az ahhoz tartozó konkrét,
szükséges forrásigények meghatározása. A költségvetési dokumentum normaszövege és az
indokolása az egyszerűsítés és áttekinthetőség irányába változott. A sokoldalas, megismételt
információtartalmú táblázatok kikerültek most ebből a költségvetési tervezetből.

A tavalyi évben az adóbevételeknek mintegy 96 százalékáról nem tudott az Állami
Számvevőszék véleményt mondani. Az idei évben ez a szám jelentősen lecsökkent, és
mintegy egyharmada, 33 százalék. Ez egy jelentős javulás a költségvetés összeállításánál.

Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások tervezése során pozitív irányú
elmozdulásnak értékeljük, hogy a szerződések és a kötelezettségek figyelembevételével
történt a kiadások tervezése. Az átláthatóságot segítette a társadalmi szervezetek önálló
törvényi soron való megjelenítése, valamint a PPP-programokkal kapcsolatos kiadások
túlnyomó részének, döntő többségének egy tárcánál történt szerepeltetése.
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Évek óta visszatérő kockázatot jelent ugyanakkor az, hogy a törvényjavaslat
benyújtásának az időpontjában az egyes előirányzatokat megalapozó jogszabályok még
nincsenek meg, illetve még nem léptek hatályba. A törvényjavaslatból az idei évben is
hiányolja az Állami Számvevőszék a nagyobb áttekinthetőséget és az egyes számok
megalapozottságát.

A makroszintről akkor többet nem mondanék, elnök úr, inkább áttérnék az
önkormányzati részre.

Az önkormányzati fejezet 1134 milliárd forintot tartalmaz. Megítélésünk szerint ez
pontosan tükrözi a korábbi kötelezettségeket vagy a korábbi kötelezettségek megszűnő
hatását. A korábbi kötelezettségeknél - párat kiemelve - az ingyenes kedvezményes étkezés
kiterjesztése, a budapesti 4-es metró beruházása, a jövőben differenciálással érintett
önkormányzatoknak való átutalás, a vis maior, a belterületi vízrendezés, a szociális ellátás
létszámnövekedésére vonatkozó előirányzatok, ezek számítottan és számításokkal
alátámasztottan szerepelnek a költségvetési javaslatban.

Megemelkedett az előirányzat a megyei, illetve a települési önkormányzatok javára
pont az adó- és illetékszabályok változásából adódó esetleges önkormányzati bevételkiesések
csökkenő hatása miatt. A törvényjavaslat szerint mód nyílik az EU-támogatásban nem
részesülő beruházások hazai támogatásának a növelésére, így például az iskolai és az
utánpótlássport infrastruktúrájának fejlesztésére.

Elmaradt kötelezettségekről a főosztályvezető asszony már mondott véleményt. Úgy
minősíti az Állami Számvevőszék, hogy a keresetkiegészítés, illetve a kifutó címzett
támogatások miatti elmaradások és ezeknek a nem szerepeltetése a költségvetési források
között megalapozott és megfelelő számítással alátámasztott a minisztérium részéről.

Mindezek együttes hatására, az állami támogatások és hozzájárulások, valamint az szja
együttes összegének a hatására az előirányzat 2,6 százalékkal csökken, de ha összehasonlítjuk
az előirányzatot a korrigált bázishoz képest - és ez a meghatározó -, a számításaink szerint 4,5
százalékkal nő. Ez az utóbbi növekedés az előbb megfogalmazott fejlesztési és egyéb
támogatásokból adódik. Megállapított, és az uniós fejlesztésekről már említettem pár
gondolatot, hogy az uniós fejlesztési pályázatok sajátforrás-kiegészítésének támogatására
rendelkezésre álló előirányzatból sikeres uniós pályázat esetén az önerő hiánya nem lesz
akadálya a fejlesztések megvalósításának, hiszen itt a költségvetés egy felülről nyitott
lehetőséget teremt.

A személyi jövedelemadó 7 százalékkal való csökkenéséről már volt szó. Itt úgy ítéli
meg az Állami Számvevőszék, hogy nyilván a két évvel korábbi, településekre bevallott szja
illeti meg az önkormányzatokat, és így most jelentkezhet a válság kedvezőtlen hatása az
önkormányzatoknál. Azonban az önkormányzatok együttes pozícióját nem rontja ez a
csökkenés, mert a normatívák területén történik visszapótlás, üzemeltetési, igazgatási, sport-,
kulturális normatíva megemelkedésével ellensúlyozza a kormány a költségvetési terv
javaslatában ezt a kiesést. Ez elsősorban a szegényebb, kisebb forrással rendelkező,
szegényebb gazdasági hátterű önkormányzatok számára lesz kedvező a következő évben.

Megállapítottuk azt - és erről majd még egy gondolatot szeretnék mondani -, hogy a
2011. évi költségvetési törvényjavaslatnál az önkormányzati forrásszabályozás rendszerében a
főbb alapelvben lényeges változás nem következett be az idei évben.

A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálásának mérséklésével kapcsolatos
szabályozásról a főosztályvezető asszony elmondta, hogy hogy változik. Ennek az Állami
Számvevőszék külön örül, hosszú éveken keresztül javasoltuk a költségvetés összeállításánál,
hogy így történjen a számítása a jövedelemdifferenciálásnak, hiszen ez egy megbízható
tervezhetőséget ad az érintett önkormányzatok számára.

A 6. számú melléklet tartalmazza a helyi önkormányzatok működőképességének
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásokat, hogy a három jogcím helyett az
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önkormányzati fejezeti tartalék jogcímén jelenik meg ez a forrás. A törvényjavaslat úgy
fogalmaz, hogy a támogatás igényléséhez 2011. február 28-ig egy útmutató jelenik meg. Az
Állami Számvevőszék azt javasolja a kormánynak, hogy célszerű lenne, ha egy keretjellegű
szabályozásban biztosítanák ennek a forrásnak az elosztását.

Két évtizede folyamatosan bővül az önkormányzatok feladat- és hatásköre. Az Állami
Számvevőszék minden egyes költségvetési és zárszámadási véleményénél megállapította azt,
hogy az önkormányzatok feladatköre, hatásköre nincs szinkronban a finanszírozással, és ezért
az önkormányzatokon belül feszültség jelentkezik. Az elmúlt négy évben a közép- és hosszú
távú kötelezettségvállalása az önkormányzatoknak megduplázódott. Ezen a helyzeten
megítélésünk szerint az önkormányzati fejezeti tartalék, aminek nyilván más a célja, csak
ideiglenesen tudja segíteni az önkormányzatokat, ezért ismételten javasoljuk a feladatok és a
finanszírozás összhangjának a megteremtését az önkormányzati vonatkozásban.

Az önkormányzati gazdálkodásban a Számvevőszék megítélése szerint kockázatot és
bizonytalanságot jelenthet az önkormányzatok tulajdonában levő gazdasági társaságok
helyzete. Itt kiemelten utalunk a jelentésünkben a Fővárosi Önkormányzat esetén a BKV
romló pénzügyi helyzetére.

Köszönöm szépen, elnök úr. Nyilván a kérdésekre próbálunk válaszolni.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Kérdések következnek. Van-e kérdés?
(Jelzésre:) Szekó képviselő úr!

SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Két rövid kérdésem
lenne. Az egyik, hogy elhangzott, hogy a művészeti iskoláknál a normatívák összevonásra
kerültek. Mi úgy látjuk, hogy az alapnormatíva marad és a minősített intézményeknek járó
kiegészítő normatíva megszűnik. Jól látom-e, jól látjuk-e ezt? Tehát ez nem került be az
összevont normatívába, és ez a minősített intézményeket hátrányosan érintheti, érinti.

A másik kérdésem, hogy a szociális otthonok, az idősotthonok kiegészítő normatívája
megmarad-e, amennyiben társulási fenntartásban vannak: Mi a helyzet a pszichiátriai és a
fogyatékosotthonokkal, ebben az esetben, ha társulási fenntartásban vannak, azok is kapnak-e
kiegészítő normatívát?

Köszönöm szépen. (Rozsi Éva Judit: Most válaszoljak, elnök úr, vagy gyűjtsük össze?)

ELNÖK: Úgy látom, hogy több kérdés nincs, akkor most szíveskedjék válaszolni.
Utána a hozzászólások következnek.

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az alapfokú
művészetoktatásnál háromoldali támogatása volt eddig az önkormányzati feladatellátásnak.
Most azt mondtuk, hogy ezeket a forrásokat, ezt a 9,5 milliárdnyi forrást, ami eddig járt erre a
célra, egy alapnormatívába tettük oly módon, hogy a teljesítménymutató kiszámításánál egy
nagyobb teljesítménymutató fog kijönni. Ily módon olyan, mintha nagyobb mutatószámra
kapná meg az önkormányzat azt a fajlagos összeget, amit eddig is. Tehát azt kell mondani,
hogy a minősített közoktatási intézmények vagy minősített művészetoktatási intézmények
esetén ugyanannyi támogatást fognak megnyerni, azzal, hogy nem kell központosított
előirányzatként már pályázni, mert az alapnormatívában megkapják ugyanazt a forrást.

Való igaz, és lehet, hogy ezt elmulasztottam hangsúlyozni, hogy 2011-től csak a
minősített intézmények lesznek azok, amelyek normatív támogatásban részesülhetnek, igaz ez
szeptembertől, hiszen minden közoktatási szabály szeptembertől változik. Tehát ha van olyan
közoktatási intézményük, amely művészetoktatással foglalkozik és nem szerzett minősítést, az
szeptemberig még megteheti. Úgy látjuk, hogy az önkormányzatokat érintően nem is nagyon
van ilyen művészetoktatási intézmény, amely nem szerzett eddig minősítést. Nem kell
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mondanom, hogy nyilván más területen vagy a humánterületen nem állami, nem
önkormányzati intézményeknél bizony előfordul, hogy eddig úgy kaptak támogatást, hogy
nem volt minősítésük. Tehát azt szeretném kérni, hogy ilyen olvasatát is tessenek venni ennek
az üzenetnek, hiszen itt elsődleges cél, hogy olyan intézmény lássa el ezt a feladatot,
amelyben a feltételek maradéktalanul megvannak ahhoz, hogy egy normális képzés
történhessen.

A többcélú kistérségi társuláson belül semmilyen változás nem történt. Tehát az az
eredeti, suttogó propagandával hallatszott szándék, hogy olyan feladatokat, amelyek nem
települési önkormányzatiak, lásd szociális vagy pszichiátriai, hanem mondjuk egy megyei
feladat, de mi is halljuk, hogy a megyék sokszor átadták a többcélú kistérségi társulásoknak
ezeket a feladatokat, szóval hogy ezeket a többcélú nem fogja támogatni, ez most nem
történik meg. Minden támogatás megmarad, ami 2010-ben volt, ugyanolyan jogcímen 2011-
ben is élni fog a többcélú kistérségi társulás támogatása.

Köszönöm. (Varga Zoltán jelentkezik.)

ELNÖK: Varga Zoltán képviselőtársunk kivételesen még egyet kérdezhet.

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Elnök úr, köszönöm szépen a megértését, csak nem
találtam azt a konkrét számot, amiben szeretnék kérdezni. A helyi önkormányzatok fejlesztési
célú állami támogatásairól szeretnék kérdezni. Ez most 65 milliárd 800 millió az összeg
szerint, és itt négy cél van. A cél, címzett rendben van, a vis maior is és a 4-es metró is,
viszont nem találtam semmilyen magyarázatot a fejlesztési központosított előirányzatok
majdnem 30 milliárdos összegére. Erről lehet-e tudni, hogy ez körülbelül mit takar? Ez
29 milliárd 790 millió forint.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Megpróbáljuk összeszedni,
képviselő úr. Tehát a jövedelemkülönbség-mérséklés miatti 2009. évi elvonással érintetteknek
9 milliárd forint jár vissza, ha legalább ugyanennyit saját forrásból fejlesztésre fordítottak. Ezt
fejlesztési támogatásként vesszük számításba a központosított előirányzatok között. Több
mint 10 milliárd az EU önerőalap. Tehát ez már akkor 19. Van az önkormányzati fejlesztési
feladatokat szolgáló, ez az infrastruktúra, tehát a kisiskolák infrastruktúrafejlesztése, ami
2009-ben is volt cél, ez kiegészül a sportlétesítmények felújításának támogatásával, a kettő

együtt 5,5 milliárd forint, valamint a belterületi vízrendezési célokra történt egy
kötelezettségvállalás, amit a 2010-es költségvetési törvény tett lehetővé, hogy 2011-re
3 milliárd forintig lehet kötelezettséget vállalni. Ebből 2,7 milliárd perfektuálódott. Tehát ily
módon ezek a források összesítve teszik ki ezt a számot, amit ön keresett.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólások következnek. (Jelentkezésre:) Hegedűs
Lorántné képviselő asszonynak adnám meg a szót.

Hozzászólások

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm a szót. Ott kezdeném a mondandómat,
hogy egy kicsit szeretnék visszatekinteni az előző évre, illetve előző évekre.

Csupa polgármester ül velem szemben, tehát nem nagyon kell szerintem ezt
különösebben magyarázni, hogy az elmúlt 20 évben egyre csökkenő bevételekkel számolva
gyakorlatilag ki lehet mondani, hogy koldusokká tették a magyar önkormányzatokat, mert ha
egy önkormányzatnak minden évben azon kell törni a fejét, hogy hogyan tud életben maradni,
sok esetben a legalapvetőbb fejlesztésekre sincs pénze, ha olyan ütemben adósodik el, mint
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ahogy a magyar önkormányzati szektor eladósodott, akkor azt máshogy nem lehet nevezni,
csak úgy, hogy koldussá tették a magyar önkormányzatokat. Ennek mondjuk a csúcspontja
teljesen nyilvánvalóan a tavalyi évi költségvetés volt, ez szerintem vitán felül áll. Bocsánat, az
idei, tehát a tavaly benyújtott idei költségvetés.

Megmondom őszintén, ezek után rendkívüli érdeklődéssel vártam azt, hogy na, idén
akkor talán most valami lesz, és azt hiszem, hogy ez a kétharmados lendület vagy a forradalmi
változás bennem talán azt a hamis illúziót keltette, hogy talán ez az alrendszer most
valamennyire jobban fog járni, tehát valamennyire most a fejét a vízből legalább ki tudja
emelni. Ezek után a költségvetésnek az önkormányzatokat érintő mellékleteit
összehasonlítottam a tavalyi évi előterjesztéssel. Mit tudom én, hány különböző normatíva
van, alapnormatíva, kiegészítő, satöbbi. Hány ilyen normatíva lehet? Mondjuk száz? Száznál
biztos, hogy több van összességében. Ezt így páronként összehasonlítva az volt a
megdöbbentő számomra, hogy ezeknek a javarésze, 80-90 százaléka fillérre megegyezik. De
most, kérem tisztelettel… (Közbeszólás: Jól dolgoztunk?) Tehát ez olyan, mintha bizonyos
értelemben igazolnák a Bajnai-kormány költségvetését. Abban olyan tételek voltak, hogy
voltak normatívák, amelyek 40 százalékkal csökkentek, és most ehhez képest gyakorlatilag
ugyanazok, fillérre megegyeznek.

Ha csak a saját magunk kis családi költségvetését nézzük, egyik hétről a másikra vagy
egyik hónapról a másikra, ha előre megpróbálja egy kis család eltervezni a következő heti,
havi kiadásait, nem tud, még ha a bevételei azonosak is, pontosan ugyanannyit mindenre
költeni, mert az életben mindig vannak pici, apró-cseprő változások. Úgyhogy nem
sértésképpen mondom, de ez nem költségvetési tervezés, ez „Ctrl v, Ctrl c” funkció. Egy
kicsit nekem ez volt az alapbenyomásom és nagyon szomorú tapasztalatom összességében a
költségvetéssel kapcsolatban.

Megmondom őszintén, ezt a kétharmados lendületet nagyon hiányolom akkor, amikor
a fideszes képviselők javarésze vagy nagyon sokan közülük polgármesterek, tehát
testközelből kell hogy tapasztalják, hogy mennyire nehéz az önkormányzatoknak. Én arra
kérem őket is, hogy ne asszisztáljunk ehhez a dologhoz, tehát a teljes költségvetést tekintve
valamilyen módon próbáljunk még pluszban segíteni az önkormányzatoknak. Mondjuk a mi
frakciónk ebben a kérdésben éppen ma tartott egy sajtótájékoztatót, amiben jeleztük, hogy
milyen olyan elképzeléseink vannak, amivel talán az önkormányzatokat tovább tudnánk
segíteni.

Az pedig, amit a főosztályvezető asszony is mondott, hogy az szja helyben maradó és
normatívák által átengedett része csökken, ez 47 milliárdos tétel, ez hatalmas, negyvenhat
egész valahány tized az összesen, ha összeadom a tavalyit meg az ideit. Tehát azt kérdezném,
hogy vajon ez miért nem lett olyan módon is korrigálva, hogy a helyben maradó rész akkor ne
8 százalék legyen. Nincs az kőbe vésve, kérem tisztelettel, hogy 8, illetve 32 százalék legyen
ez a kettő, nyugodtan meg lehet emelni a 8 százalékot egy magasabb szintre.

Én nagyon sajnáltam azt, amikor végigtekintettem, hogy több olyan szociális
normatíva volt, ami valamilyen módon gyerekeket érint, és bizony nem nagyon tapasztaltam
növekedést, sőt volt, amiben csökkenést is tapasztaltam.

Még egy pillanatra visszatérve az előző gondolatomhoz, tehát ha valami fillérre
megegyezik az előző évvel, és most már tudjuk, hogy gázáremelés lesz, most már Atkári
János bejelentette, hogy drasztikusan meg kell emelni a csatornadíjat Budapesten, tehát
nyilván ilyen értelemben is növeli mondjuk a fővárosi intézmények kiadásait. Tehát az biztos,
hogy lesz olyan jellegű közműdíjemelés, ami az önkormányzati intézményeket érinti, tehát ez
bizony összességében reálérték-csökkenést jelent az önkormányzatok életében.

Még egy dolgot hadd mondjak el. Az, hogy a társulások számára biztosított
normatívákat növeljük bizonyos tételekben, az önkormányzati társulások által fenntartott
intézmények esetében vannak bizonyos normatívaemelkedések, ez azt jelenti kistelepülések
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esetén, hogy bizonyos körzetesítést hajtsanak végre az önkormányzatok, tehát erre ösztönzi
őket. De tudjuk, bebizonyosodott, hogy ez nem jó, gyakorlatilag 1970 óta, mióta ez egy
eléggé negatív folyamat az önkormányzatok, települések életében, mert általában a
kistelepülések leépüléséhez vezet az, ha megszűnik egy településen az iskola, óvoda, és így
tovább, ezeket megpróbálják valamilyen módon összevonni.

Volt még egy olyan normatíva, aminek a pontos nevét nem tudom, de valami ilyesmi
volt, bocsássanak meg, nem emlékszem pontosan, hogy helyi szervezési intézkedésekhez
kapcsolódó normatíva, amit a tavalyi évben Bajnaiék rettentően megemeltek, és most ez
további 500 millióval növekszik. Tessék megnézni, az előző évit összehasonlítani. Rendkívül
fellengzős a neve ennek a normatívának, de gyakorlatilag a helyi leépítéseket szolgálja, tehát
hogy lesznek a következő évben az önkormányzatban leépítések, ennek ez a bizonyítéka.

Köszönöm szépen. Egyelőre ennyi lenne a vélemény.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Következik Varga Zoltán képviselő

úr. Tessék, parancsoljon!

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Először az ÁSZ
véleményéhez szeretnék egy-két gondolatot fűzni. Elolvastam a bevezetését az ÁSZ
dokumentumainak, és nyilvánvalóan most csak azzal szeretnék foglalkozni, ami a helyi
önkormányzatokat érinti. Ott azért nagyon érdekes dolgokat láttam leírva.

Azzal kezdeném, hogy gyakorlatilag október 27-én bocsátotta a rendelkezésre a
Nemzetgazdasági Minisztérium az ÁSZ számára azokat a dokumentumokat, amikről
véleményt mondott. Azért ez egy nagyon érdekes dolog, hogy függetlenül attól, hogy a
parlament kitolta a törvényalkotás időtartamát, viszonylag rövid idő volt az ÁSZ számára a
véleményalkotásra. Le is írja végül - és ebből szeretnék idézni -, hogy „a költségvetési
törvényjavaslat véleményezéséhez nem álltak rendelkezésre a helyi önkormányzatok
pénzügyi helyzetét bemutató részletes elemzések, a korábbi intézkedések, a szabályozás
várható hatását tartalmazó hatástanulmányok”. Ezt csak azért olvasom fel, hogy a helyi
önkormányzatokat érintő részében azért az ÁSZ megállapításait ilyen peremfeltételek mellett
kell és érdemes olvasni és elfogadni.

Nézzük magát a költségvetési törvényt. Megköszönöm Hegedűs képviselő
asszonynak, hogyha nem is képletesen, de majdnem megdicsérte a Bajnai-kormányt ezért a
költségvetéséért, amelyet gyakorlatilag átemelt a Fidesz a 2011-esbe. (Hegedűs Lorántné:
Nem ez volt a célom!) Lehet, hogy nem volt célja, elismerem, hogy nem volt célja, de önök
pontosan tudják, hogy azért magam elég kemény részese voltam az elmúlt évi,
önkormányzatokat érintő fejezetnek az összeállításában, és kaptam önöktől hideget-meleget
abban az időszakban, hogy 120 milliárdos elvonás az önkormányzati részről. Én is azt
gondoltam, hogy majd 2011-ben visszajövünk, és akkor azt lehet látni, hogy önök ezt
visszaadják. Ehhez képest ezt látom. Itt vitatkozom a főosztályvezető asszonnyal, mert
nyilván mindig lehet variálni, hogy milyen számokat hasonlítunk össze és mivel. Leginkább
és általában az előirányzatokat érdemes az előirányzatokkal összehasonlítani, és itt azért
mínusz 30 milliárd van a költségvetésben, és ha kiveszem a metrótámogatásnak a plusz
17 milliárdos növekedését, ami ebben a fejezetben van, tehát ez nyilván nem jut el az
önkormányzatokhoz, mert Budapesthez fog eljutni, azért itt mínusz 47 milliárdos csökkentés
van még a Bajnai-kormányéhoz képest is. Tehát nemhogy visszaadtak forrásokat, bármennyit
is, hanem még csökkentették az önkormányzati büdzsét. Pontosan a 2010-es előirányzat
1164 milliárd volt és most az 1134 milliárd, ennyi van a költségvetési előirányzatban, és ez
ennyi mínusz, ez 30 milliárdos mínusz.

Ha ezen belül megnézzük, hogy bizony milyen intézkedések sújtják majd az
önkormányzatokat, itt elhangzott az is, hogy az „Út a munkához” program összege nem itt
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van, hanem máshol van. Feleannyi van, 64 milliárd, ön is ennyi összeget mondott, és aki
emlékszik, azért a szociális tárcánál több mint 100 milliárdos tétel volt az, ami végül a 2010-
ben az „Út a munkához” programhoz felhasználásra került. Azért ez a feszültség, ez a
különbség, amit ma még nem látni, hogy milyen intézményrendszer hogyan fog átvenni,
biztos, hogy a helyi önkormányzatoknál fog lecsapódni és problémát fog okozni.

Ezen kívül olyan támogatásoknak nem látjuk a lábát máshol sem, mint ahogy kerestük
például a panelprogram folytatását, ami azt gondolom, hogy az önkormányzatoknak nagyon
fontos helyi ügye volt, nagyon sok önkormányzat élt vele. Itt sem látjuk, csak a meglévő
pályázatok kifizetésére van három egész valahány tized milliárd forint, de újra nem is,
máshol, a többi minisztériumban sem láttuk ezeket az ügyeket.

Tehát én azt gondolom, hogy úgy tűnt - bár nem hangzott el -, mintha az elmúlt 20 év
legjobb költségvetése lenne ez a 2011-es, én meg azt mondom, hogy talán az egyik
legrosszabb, és akkor még nem is foglalkoztunk azokkal a makroszámokkal, de tényleg nem
ennek a bizottságnak a dolga, hogy a bevételi oldala meg bizony egy része teljesen
bizonytalan. Igazából még ha el is fogadnám, amit mondtak, hogy 4,8 százalékos nominális
növekedés van, de lehet, hogy a 3,5 százalékos infláció, ez a tervezési adat is változik, akkor
gyakorlatilag lehet - még feltéve és meg nem engedve -, hogy igaz az a 4,8 százalékos
növekedés, még az is gyakorlatilag nulla az önkormányzatok irányába, hisz az infláció a
növekményt teljes mértékben elviszi.

Még egy záró gondolat. Azzal, hogy ide-oda tologattak normatívákon belül
összegeket, azt lehet látni - és ezért is kaptam én nagyon sokat -, hogy az önkormányzati
rendszerben egyszerre van jelen a gazdagság és a szegénység, hogy önök azt csinálták most
is, hogy a szegényebbek részéről áttelepítettek a gazdagabb önkormányzatokhoz forrásokat.
Azt gondolom, hogy ez teljes mértékben elfogadhatatlan.

A frakciónk nem támogatja általános vitára sem a költségvetési törvényjavaslatot.
Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászóló? (Nincs jelzés.) Úgy látom,
hogy nincs. Akkor néhány reagálást, ha megengednek a képviselőtársak.

Hegedűs Lorántné képviselő asszonynak szeretném mondani, hogy valóban nincs
kőbe vésve a 8 százalék, volt az már 50 is meg volt 5 is, de ezzel azt szeretném mondani,
hogy amennyiben a helyben maradó szja növekszik, az kifejezetten kistelepülés-ellenes, az a
fővárost, illetve a nagy bérrel rendelkező megyei jogú városokat támogatná. A kiegyenlítő

rendszer még nagyobb kiegyenlítésre kellene hogy pénzt fordítson. Egyébként a 40 százalék
megmaradt, az normatív módon kiosztásra kerül, a maradék 32 százalék.

A másik, amit szeretnék mondani, hogy Varga miniszter úr ugyanúgy tudja, mint én,
meg az Állami Számvevőszék jelen lévő képviselője, hogy nem 27-én megy oda az Állami
Számvevőszék, amikor a költségvetés benyújtásra kerül, hanem folyamatos jelenlét van
gyakorlatilag júliustól, mikor elindul a költségvetés tervezése, választás évében egy kicsit
később, mert egyébként ezt a munkát el sem lehetne végezni ennyi idő alatt. Ezt egyébként mi
is szoktuk mondani, ez így jól hangzik, de egyébként nem így van. (Varga Zoltán: Ez van
leírva.)

Ami pedig a díjemeléseket illeti, azért abból is ki kell indulnunk, hogy egy teljesen
átalakított adórendszer jelenik meg a következő esztendőben, és ezt a főosztályvezető asszony
az elején elmondta, amikor a makrogazdasággal kapcsolatos számításokról beszélt. Két
oldalról kell nézni egy-egy önkormányzat helyzetét: miként élnek az állampolgárok és miként
jutnak jövedelemhez, a másik pedig, hogy milyen az önkormányzati közszolgáltatások
minősége, az önkormányzati közszolgáltatások minőségét pedig miként lehet igénybe venni
adott esetben minél szélesebb körben. Ha az állampolgároknál maradó jövedelem
megemelkedik, főleg a gyermeket nevelők, akik önkormányzati közszolgáltatásokat vesznek



17

igénybe, adott esetben, hogy ha ez térítéses, akkor ezt könnyebben fogják tudni a következő

esztendőben fizetni, hiszen a 16 százalékos egykulcsos adó e vonatkozásban segít, csakúgy,
mint ahogy az energiaár-emelésekre vonatkozik ez a kitétel, amit szerettem volna elmondani.

Amit egyébként Varga miniszter úr mondott, hogy jó volt a tavalyi esztendő
120 milliárdos elvonása meg az a költségvetés, ezt tudjuk, hogy ez szlogenek szintjén jó, és
hogy majd visszaadja az új kormányzat az elvett 120 milliárdot, hát azt lehet visszaadni, amit
van, amit elvittek, azt nem lehet visszaadni. Tehát ebből adódóan ebben a helyzetben azért
nehezebb költségvetést készíteni, mint mondjuk 2006-ban, 2005-ben vagy 2007-ben, amikor
ugyanezeket mondták el az akkori ellenzéki képviselők - egyébként jómagam is - a
költségvetés tervezéséről. Itt most egy jóval nehezebb helyzetben, azt lehet mondani, hogy
még a tavalyinál is sok tekintetben nehezebb helyzetben kell költségvetést tervezni.

Ha az Állami Számvevőszék véleményét figyelembe veszik, ami nem a kormány,
hanem egy független szerv, vagy akár a Költségvetési Tanácsét is, ott a korrigált bázishoz
viszonyítva 4,6 százalék a növekmény, ami azt jelenti, hogyha az inflációt is figyelembe
vesszük, reálértéken is növekedésről beszélünk. Elfogadom egyébként azt a kritikát, hogy így
mondjam, mi is el szoktuk mondani, a fejlesztési oldalról a 4-es metrót szokták mondani a
vidéki képviselők, hogy az a budapestieket gazdagítja, Demszky meg elmondta, hogy de a
vidékiek is majd utaznak rajta. Ez az örök körforgás a 4-es metró tekintetében, ami a világ
legdrágább metróvonala lesz, úgyhogy ilyen Guiness-rekordokba be bírunk majd kerülni. Az
autópálya-építésben is a leggazdagabb országnak jövünk számításba, kétszer olyan pénzen
építünk, mint a sziklás, hegyes horvátországi autópályánál, és a 4-es metró tekintetében is
sikerül a világ legdrágább metróját majd megépíteni 2015-re.

Bocsánat, ennyi csak a reagálás, amiket szerettem volna elmondani. Való igaz, hogy a
normatívák jelentős számban nem változnak, viszont az önhiki-rendszer átalakítását egy jó
iránynak tartom. A társulási formának a támogatási rendszerét is, ami az igazgatási költségek
spórolását jelenti, egy jó iránynak tartom a magam részéről, valamint az európai uniós
pályázatok önerőalapja is egy fontos dolog, hiszen ez pont a nehéz helyzetben lévő
önkormányzatokon segít. Még a determinációkon kívül is mondom.

Összességében: azt egyikünk se állítja, hogy eljött a Kánaán, azt gondolom, hogy az
általános vitára való alkalmasság benne van a költségvetési javaslatban, ezért a Fidesz és a
KDNP támogatja általános vitára ezt az előterjesztést.

Megadnám a szót még a kormány képviselőjének, illetve az Állami Számvevőszék
képviselőjének.

Rozsi Éva Judit reflexiója

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Elnök úr
nagyon sok tekintetben megkönnyítette a válaszadásomat. (Elnök: Nem mindig szoktam.)
Csak néhány ténybeli, ha lehet így mondani, tévedést szeretnék eloszlatni.

Először is Hegedűs képviselő asszonynak mondanám, hogy a helyi szervezési
intézkedésekre szánt forrás 2010-ben 1,9 milliárd. Tény és való, hogy átcsoportosítással ezt az
előirányzatot az idén meg kell növelni belső átcsoportosításból, hiszen itt a korábbi évek
prémium éve determinálja elsődlegesen az előirányzatot, illetve az önkormányzati pályázatok,
amelyek valódi létszámleépítéssel 2010-ben már kifizetést generálnak. Ezért kell most 2011-
ben folytatandó. A mostani 5. számú mellékletben a rendelkezésre álló 5,4 milliárd csak
determinációra elég, tehát új létszám-leépítési forrásokat vagy pályázati lehetőséget jelenleg
az 5-ös melléklet nem tartalmaz. Pillanatnyilag itt megáll az 5-ös melléklet.

Kétségtelen, hogy a miniszterelnöki fejezetben lévő céltartalékból 5 milliárd forint úgy
van megtervezve, hogy ha esetleg az önkormányzatok racionalizálás vagy intézményi
átalakítások révén mégis létszámleépítésre kényszerülnek, akkor itt átcsoportosítási lehetőség
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megteremtődik. De nem így van, hogy 2010-ben iszonyatos nagy összeg volt megtervezve,
sőt alá volt tervezve, ezt akartam hangsúlyozni.

Miniszter úrnak mondanám, hogy itt az „Út a munkához” program kapcsán lehet,
hogy nem voltam elég világos, és akkor ez az én hibám. Valóban 110 milliárd forint szolgált
2010-ben az önkormányzati fejezetben arra a célra, amit úgy neveztünk, hogy „Út a
munkához”. Ennek két eleme volt, lehet, hogy három, de a harmadikról nem beszélek, mert az
segély annak a szűk körnek, amelynek rendszeres segély jár, az ugyanúgy marad jövőre is,
mint ahogy van idén is. Átalakítás a másik két elemben történik, azaz a régi RÁT kontra
közfoglalkoztatás.

Összességében az önkormányzati fejezetben és az önkormányzati kötelezettségi
körben marad a régi típusú RÁT, aminek megváltozik az elnevezése. 88 milliárd forint áll
rendelkezésre vagy ennyi van most megtervezve, azaz 33 milliárdot vontunk ki az
önkormányzati forrásokból, ami kifejezett a foglalkoztatásra visszaigényelt pénz, nem a RÁT-
ra, hanem a foglalkoztatásra. Ezzel szemben a Munkaerő-piaci Alapban 64 milliárd forinttal
nőtt a foglalkoztatási, tehát kifejezetten csak munkába állításra szolgáló forrás. Ez azt jelenti
számomra lefordítva, hogy az önkormányzatok ugyanolyan módon hozzá fognak jutni
ugyanolyan mértékű támogatáshoz, tehát mondjuk ki, 95 százalékhoz, mint ahogy
hozzájutottak 2010-ben visszaigénylés révén, sőt, a szándék az, hogy nemcsak a munkabért
támogassa meg a Munkaerő-piaci Alap, hanem dologi kiadásra is jusson támogatás, ami
nagyon hosszú évek során mindig önkormányzati panasz volt.

Ami a logikáját megerősíti ennek a programnak, az az, és ezért kerül a Munkaerő-piaci
Alapba vagy a munkaügyi központok látókörébe, hogy az a foglalkoztatás, ami 2010-ben
elindult, egy értelmesebb célt szolgáljon. Nem akarok senkit itt megsérteni, de nagyon sok
esetben 2010-ben az önkormányzatok kvázi jól felfogott érdekükben álfoglalkoztattak,
elnézést kérek mindenkitől (Dr. Apáti István: Nem kell elnézést kérni, ez az igazság.), aki nem
így élte meg, merthogy az 5 százalék saját erő révén sokkal érdekeltebb volt, mint hogy 20
százalékot tegyen hozzá egy RÁT-hoz. De ugyanaz a foglalkoztatotti kör fog most munkához
jutni, csak esetleg vállalkozásoknál vagy állami vállalatoknál, olyanok, amelyek közfeladatot
látnak el, tehát erdőtelepítéstől gátépítésig, és így tovább. Ezt fontosnak tartottam, mert
szeretném eloszlatni ezt a tévhitet, hogy kevesebb pénz áll rendelkezésre.

Még egy mondat a panelről. A Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetében van
megtervezve az a panelkifizetési szükséglet, az a 3,9 milliárd, ami a régi BM-hagyaték, tehát
azok a panelpályázatok, amelyekre még a régi BM szerződött. Ezek húzódnak át
maradványként. A 2010-ben induló új zöldmezős panelek a Vidékfejlesztési Minisztériumban
szerepelnek, ahol maradványból történik a finanszírozásuk, hiszen maradványként van ott a
bevétel is, ami a CO2 eddig befolyt pénze. Majd a 2011-ben induló panelekre ugyanúgy a CO2
lesz a forrás, az idén befolyó CO2, ami immár a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetében
fog megjelenni. Csak szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy a panelprogram folytatódik.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr, tessék parancsolni!

Warvasovszky Tihamér reflexiója

WARVASOVSZKY TIHAMÉR (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen. Egy
rövid reakciót, habár elnök úr tényleg nagyon sok mindent pontosított a bevezetőjében.
Annyit szeretnék elmondani, hogy az ÁSZ gyakorlatilag folyamatában részt vett az
ellenőrzési munkában, hiszen közel száz képzett számvevő végezte ezt a munkát, és nemcsak
attól az időponttól, amikor október 18-tól október 25-ig a helyszíni ellenőrzés volt, az már egy
második lépése volt a Számvevőszék munkájának, hanem előtte komoly elemzések előzték
meg a helyszíni ellenőrzést. Utána pedig természetesen, október 30-án, amikor benyújtásra
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került a költségvetés, akkor a helyszíni ellenőrzésen tapasztaltakat próbáltuk egyeztetni az
illetékes minisztériumokkal, és ez alapján alakítottuk ki a véleményt.

Ha elolvasta a miniszter úr, annyit megfogalmazott az Állami Számvevőszék, hogy
mindenképp indokoltnak tartjuk az éves központi költségvetés szerkezetét, tartalmát és annak
kialakításában résztvevők körét, időrendjét egy úgynevezett közpénzügyi törvényben
megfogalmazni. Ezt több éve javasolja az Állami Számvevőszék, idén is ezt a javaslatot
megtettük, de úgy érzem, hogy az Állami Számvevőszéknek az önkormányzati fejezetekre
vonatkozó megállapításai is megalapozottak, hiszen nagyon sok egyeztetés folyt az illetékes
minisztériumokkal és a szakemberekkel.

Egyébként a számvevőszéki jelentésben, ahol jeleztük a bizonytalanságot, ott
megfogalmaztuk azt, hogy magas kockázatot jelent, alacsony kockázatot jelent, különböző
fejezeteknél. Részben elhangzott már a válasz, hogy az összehasonlító előirányzathoz, az
úgynevezett korrigált bázishoz képest 4,5 százalékkal nő a támogatások és az szja együttes
támogatási összege. Tehát ezt a Számvevőszék megállapította.

Még egy gondolatot szeretnék elmondani a jövedelemadó 7 százalékos kérdéséről,
habár ezt is elnök úr már megfogalmazta. A bevezetőmben is elmondtam és a Számvevőszék
jelentése is egyértelműen tartalmazza, hogy a településenkénti különböző normatívák emelése
- nem ismétlem meg - mindenképp a helyben maradó szja kiesését ellensúlyozza, és azt is
kiemelte az Állami Számvevőszék, hogy a szegényebb gazdasági hátterű önkormányzatoknak
kedvező ez a finanszírozási változás.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy a viszontválaszok is megvoltak,
akkor ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen mindenki megjelenését a kormány
részéről, és azoknak is, akik pedig az Állami Számvevőszék részéről jöttek a mai napirendi
tárgyaláshoz.

Határozathozatal

Folytatnánk a munkát. (Közbeszólások: Szavazás!) Folytatjuk a munkát, szavazni
fogunk az általános vitára való alkalmasságról. Kérdezem, hogy ki ért egyet azzal, hogy az
előterjesztés általános vitára alkalmas. (Szavazás.) 16 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Az
összes többi, azaz 8.

A kisebbségi véleményt a kisebbségben lévők rakják össze, írásban kell benyújtani a
Házszabály szerint. Egyben lehet a kisebbségi véleményt összedolgozni, úgyhogy most
kivételesen koalíciót kell kötni ebben az ügyben. (Pál Tibor távozik az ülésről.) Bocsánat,
hogy tisztázzuk, ezt a szabályt egyébként még a szocialista kormány hozta. Régen szóban
elhangzott a kisebbségi vélemény, ez most már vagy 4-5 év óta a Házszabály szerint úgy van,
hogy írásban kell beadni, legkésőbb holnap délelőttig megfogalmazni a kisebbségi véleményt.
Egy kisebbségi vélemény lehet a bizottság részéről, valahogy össze kell dolgozni, a többségit
én elvégzem a kollegákkal együtt. Jó? Mindent lehet, hogy így mondjam, régen 5 perc volt
meg ma is 5 perc a szóbeli bizottsági vélemény, az két A4-es lapnál több nem lehet, úgyhogy
osszák meg ezt a két A4-es lapnyi terjedelmet egymás között, hogy mi legyen. A titkár úr
ebben segít. Technikai részleteket, aki még gondolja, akkor ülés után.

Egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggő törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1426. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok
megvitatása)

Folytatjuk az ülést, most nem szavazással, hanem a 2. számú napirendi ponttal, amely
az egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggő törvények módosításáról szóló



20

törvényjavaslat T/1426. szám alatt. Módosító javaslatokról fogunk szavazni. (Hegedűs
Lorántné távozik az ülésről.)

Tisztelettel köszöntöm Felkai László államtitkár urat. A november 9-i tervezetből
dolgozunk. Bennünket érintő, önkormányzati bizottságot érintő javaslat három darab van, az
58., 61., 62. számú. Ez a 40. oldalon kezdődik. Volner János képviselő úr javaslata, ez az 58.
pont. Kérdezem államtitkár urat, hogy a kormány támogatja-e.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, a bizottság támogatja-e. (Szavazás.) 6 igen, a
bizottság egyharmada sem támogatja.

Következik a 61. ajánlási pont, szintén Volner képviselő úr javaslata. Kormány?

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem
támogatom, de elmondom, hogy nem azért, mert rossz, hanem máshol már leszabályozott.
Tehát nem gondolatilag nem támogatott, csak jogilag nem.

ELNÖK: Tehát ez megismétel egy szabályozást a rendszerben.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): A közterület-
felügyeletről szóló törvénynek van egy végrehajtási rendelkezése, és a végrehajtási
rendelkezésben, amely részletesen szól arról, hogy a bizonyítványt hogy kell kiadni, ki kit
értesít, tulajdonképpen benne van. Tehát mondjuk így befogadható lenne, csak az
megduplázása lenne egy olyan szabálynak, amelynek a jelenlegi helybéli elhelyezkedése nem
okoz jogértelmezési problémát. Tehát pusztán ennyi.

ELNÖK: Köszönöm szépen, megértettük. Akkor a 61. ajánlási pontról következik a
szavazás. Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) 19, tehát egyharmada
sem támogatja.

62. ajánlási pont, Volner János képviselő úr javaslata.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Most megint
azt mondom, hogy nem támogatom, de nem azért, mert hibás a belefoglalás, hanem egy más
szabály alapján nem 6, hanem 12 hónapig kell, tehát tovább kell a rendszámot a honlapon
megjelentetni. Tehát ezért nem, nem gondolati hiba miatt.

ELNÖK: Tehát a dolog szabályozva van, de hosszabb ideig, mint amit egyébként…

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Következik
egy más szabályból a 12 hónap, itt meg fölemelnénk törvényre és csak 6-ot, tehát pusztán
ezért nem támogatom.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja? (Nincs jelzés.) Senki, egyharmada sem
támogatja.

Szeretném megkérdezni a bizottság tagjait, hogy van-e olyan javaslat, amiről kérnének
szavazást, illetve kormányálláspontot. (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor ezt a napirendi pontot
lezárom. Köszönöm szépen a megjelenést, államtitkár úr.

A jogalkotásról szóló törvényjavaslatot pedig levettük a napirendről, mert nincs
módosító javaslat a bizottságot érintően, úgyhogy a bizottsági ülést bezárom.
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(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 22 perc)

Dr. Kovács Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika


