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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 8 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelt Bizottság! Jó napot kívánok mindenkinek! Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket.
(Dr. Bóka István távozik az ülésről.) Elnézést kérünk a 8 perces késésért.

A bizottság határozatképes, tizenhatan személyesen, heten pedig helyettesítéssel
képviseltetik magukat. Tisztelettel köszöntöm az Erzsébeteket és a Katalinokat, ebből biztos,
hogy van a teremben, mert a két legnépszerűbb női név még mindig Magyarországon, habár
ez az utóbbi időben változott.

A meghívóban jelzett OKB-22/2010. számú írásos napirendhez képest annyi változás
van, hogy az egyes rendészeti tárgyú és azokkal összefüggő törvények módosításáról szóló
törvényjavaslathoz a bizottság feladatkörébe tartozóan nem jött módosító indítvány, úgyhogy
ezt kérem a napirendről levenni. Néhány bizottsági módosító javaslatot viszont
előkészítettünk a megalapozó törvényekhez, ezeket majd ki fogja osztani a bizottság
titkársága. Kérdezem, hogy van-e más napirendi javaslat. (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor az
ilyen módosítással kérem, hogy döntsünk a napirendről. Lehet szavazni. (Szavazás.)
Köszönöm szépen. Volt-e ellenszavazat? (Nincs jelzés.) Nem volt. Tartózkodott-e valaki?
(Nincs jelzés.) Nem volt. Egyhangúlag elfogadtuk a napirendet.

Az Állami Számvevőszék "A helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének
2009. évi ellenőrzéséről" szóló jelentésének, valamint az ellenőrzés továbbfejlesztési
irányainak megvitatása

A napirendi pontok sorában az első az Állami Számvevőszék „A helyi
önkormányzatok gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzésről” szóló jelentésének,
valamint az ellenőrzés továbbfejlesztési irányainak megvitatása. Tisztelettel köszöntöm
Warvasovszky alelnök urat - láttam a teremben már - és Sepsey Tamást is, a munkatársaikat
is. Megadnám a szót akkor az alelnök úrnak, hogy szóbeli kiegészítést tegyen, illetve kérte,
hogy legyen lehetőség vetítésre. A szocialista képviselők azt mondják, hogy legyen lehetőség
mozira, hogy hívjam így, de én nem így hívom, úgyhogy akkor alelnök úré a szó.

Warvasovszky Tihamér tájékoztatója

WARVASOVSZKY TIHAMÉR (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen. Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Először is szeretném megköszönni az Állami Számvevőszék
nevében, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy kicsit elmondjuk a véleményünket arról, amit a
2009-es vizsgálati jelentés támaszt alá, hogy milyen helyzetben vannak az önkormányzatok,
illetve a vizsgálat milyen megállapításokat tett. Külön köszönöm, hogy kaptunk lehetőséget
arra, hogy ismertessük - elsőként az önkormányzati bizottsággal - azt az elképzelést, ami
alapján szeretnénk változtatni az eddigi, önkormányzatokat érintő ellenőrzési módszeren.
Erről is egy kis képet szeretnék adni a tisztelt bizottságnak.

Tisztelt Elnök Úr! Nem tudom, hogy mennyire fognak látszani a projektorok,
igyekszem gyors lenni, hogy legyen lehetőség további egyeztetésre, illetve kérdésekre. (Az
előadó kivetítőt használ az előadása megtartásához.)

2006-tól 2010-ig mintegy 2923 önkormányzat ellenőrzése történt meg. Ezek közül az
ellenőrzési módszerben a kiemelt önkormányzatok - tehát a megyék, a megyei jogú városok, a
fővárosi kerületek - úgynevezett átfogó ellenőrzéssel kerültek ellenőrzésre, a többiek pedig
különböző ellenőrzési módszerekkel.
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Ha megnézzük az önkormányzati alrendszert, 2006. december 31-ét hasonlítottuk
össze 2009. december 31-ével. Ezek nemcsak az ellenőrzött önkormányzatok, hanem az egész
alrendszer számai. Láthatjuk azt, hogy a könyvviteli mérlegben kimutatott eszközállomány is
nőtt, hiszen 10 300 milliárdról nőtt 11 293 milliárdra, ugyanakkor a hosszú lejáratú hitel
állománya és a kötvényállomány megkétszereződött az önkormányzatoknál.

Ha tovább nézzük a képet, akkor itt látszik egy érdekes ábra, remélem, hogy mindenki
látja. Próbáltuk bemutatni azt, hogy az önkormányzatoknál önkormányzati típusonként
milyen a rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek alakulása. Ha megnézzük ezt a görbét, ez a
városok görbéje, ami érdekes még, és itt vannak a megyék, itt a főváros, a megyei jogú
városok, ez a sárga, és látjuk azt az összesent, ide írtuk fel, hogy 2006-ban 925 milliárd volt és
ez 2009. év végére megnőtt 1454 milliárdra.

Ha megyünk tovább, egy kis belső tartalmát is látjuk ennek a
kötelezettségállománynak. Kötvényben 473,5 milliárd. Ennek 91 százaléka fejlesztési jellegű

kibocsátás volt és mintegy 9 százalék volt működésre felhasználva. Itt a kötvény nagysága
10 milliótól 12 milliárdig változott, tehát azért mutatjuk be így. A rövid lejáratú kötelezettség
pedig 404,9 milliárd.

Ha rátérünk arra az anyagra, amit egy pár példányban átadtam elnök úrnak, de nyilván,
ha a tisztelt képviselő hölgyeknek és uraknak van igényük ilyen anyagra, akkor szívesen
pótlólag juttatok a képviselőknek, ez a jelentés a helyi önkormányzatok gazdálkodási
rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről, tehát ha rátérünk az ellenőrzött önkormányzatokra,
látjuk azt, hogy 118 önkormányzatot ellenőriztünk, plusz a fővárosnak az idevonatkozó
részét, tehát azzal együtt 119 ellenőrzés összességét és summáját tartalmazza ez a vizsgálati
anyag.

Ha megnézzük az ellenőrzés módszerét, úgynevezett átfogó ellenőrzést végeztünk.
Ennek fő fejezetei: a költségvetési és pénzügyi egyensúly vizsgálata - inkább ennek a részét
mutatnánk be egy kicsit részletesebben ebben a prezentációban, természetesen az anyagban
mind a négy fejezet kidolgozásra került -, felkészülés az európai uniós pénzeszközök
felhasználására, a belső kontroll működése a tervezésnél, a felhasználásnál, az önkormányzat
gazdálkodásának az átláthatósága, az e-önkormányzatiság, az 5 millió feletti közzétételi
kötelezettség teljesítése, tehát ez a komplex rész. Az utolsó fejezet pedig arról szól, hogy azon
önkormányzatoknál, ahol már az ÁSZ átfogó vizsgálatot teljesített, ott megállapított annak
idején szabályszerűségi és célszerűségi javaslatokat, hogy annak hány százalékát teljesítették
az önkormányzatok és milyen formában. Én most csak a gazdálkodásra összpontosítanék.

Ha a likviditási mutatókat megnézzük az önkormányzatoknál, a baloldali az
úgynevezett készpénz-likviditási mutató, amely azt hivatott bemutatni, hogy a rendelkezésre
álló pénzeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek aránya milyen. Itt láthatjuk zölddel
Budapest fővárost, láthatjuk az ellenőrzött önkormányzatokat együttesen, ez a görbe ez.

Ezzel együtt, ha megnézzük a likviditási gyorsrátát- és erről majd mondanék még egy
pár szót -, ami abban tér el a készpénz-likviditási mutatótól, hogy itt a követelések és forgatási
célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok is hozzáadódnak a pénzeszközökhöz, ha ennek az
arányát nézzük a rövid lejáratú kötelezettségek arányában - de ebben a vizsgálati anyagban
részletesen benne van -, akkor láthatjuk azt, hogy ha megnézzük az önkormányzatok
összesenjét, e körül mintha javult volna az önkormányzatok pénzügyi helyzete. Ez látszik
2007-2008-ban, és utána ment le 2009-ben.

Ehhez azért egy kis magyarázat tartozik. Ahogy az anyagban is megfogalmaztuk,
gyakorlatilag ez azért változott így, mert az önkormányzatok ezen időszakban kezdtek el hitelt
felvenni, illetve kötvényt kibocsátani, melyet nem teljes egészében használtak fel a kibocsátás
céljára még, tartalékba helyezték, bizonyos értelemben forgatják, gazdálkodnak vele. Ez
jelentette azt az időszakot, tehát sajnos nem a tényleges pénzügyi helyzet javulását, hanem
ezen pénzeszközöknek a rendelkezésre állását ezen mutatónál. Úgy, ahogy az anyagban is
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megfogalmaztuk, várható, hogy ha ezen célok, amire a kötvény ki lett bocsátva, a fejlesztési
hitel fel lett véve, megvalósulnak, akkor előáll az önkormányzatoknál a fizetési kötelezettség,
ami egyértelműen rontani fogja ezen mutatókat.

Ha továbbmegyünk, még egy nagyon látványosnak tűnő ábra vagy diagram van, ami
az úgynevezett eladósodási mutató. Ez az összes kötelezettség, az egyéb passzív pénzügyi
elszámolások és az összes forrás (Dr. Apáti István megérkezik az ülésre.), tehát amit
gyakorlatilag teljesíteni kell az önkormányzatnak. Itt láthatjuk a meredek görbéket. A legfelső
a megyék meredek görbéje, a megyei jogú városok, a főváros, kerületek és városok. Ha ezt a
mutatót megnézzük, az önkormányzatok 74 százalékánál ez a mérték jelentősen nőtt 2006 és
2009 között, hiszen itt megnézhetjük az indulást, itt pedig már 30 százalék fölött is tartunk.

2006. év végén 4 százalékánál a vizsgált önkormányzatoknak, 2009. év végén pedig
már 28 százalékánál 20 százalék fölötti volt ez az eladósodási mutató, ami mindenképp azt
jelenti, hogy nincsenek egyszerű helyzetben az önkormányzatok.

Ha rátérünk arra, hogy az Állami Számvevőszék hogy értékelt néhány kockázati
mutatót, az ÁSZ minden évben megfogalmazta hosszú évek óta, amit az önkormányzatok is
megfogalmaznak, hogy egyszer rendbe kellene tenni az önkormányzati finanszírozást. Mi úgy
látjuk - és le is írtuk ebben a vizsgálati anyagban is -, hogy az ágazati törvények, az
önkormányzati törvény és a költségvetési törvény elmennek egymás mellett, az olló egyre
inkább nyílik, és addig nagyon nehéz az önkormányzatok gazdálkodási stabilitását az
önkormányzatoknak biztosítani.

Itt látjuk azt, hogy az úgynevezett stabilizációs intézkedések is növelték az
önkormányzat forráshiányát.

Az EU-s támogatások. Az önkormányzatok próbáltak élni az EU-s pályázati
lehetőségekkel, nyilván ehhez önerő, önrész kell. Ez különböző tételeknél jelent meg, és
óhatatlanul arra ösztönözte az önkormányzatokat, hogy kötvényt bocsássanak ki vagy hosszú
lejáratú hitelt vegyenek fel, fejlesztési célú hitelt.

Külön foglalkoztunk mint kockázattal a PPP kérdésével, illetve az intézményfenntartó
megyék eladósodásával, hiszen a megyei önkormányzatoknál az elmúlt években a bevételi
forrás szinte teljesen elapadt a törvények módosításával. A feladataik nem csökkentek, sőt az
önkormányzati törvény lehetővé teszi még ma is, hogy ha valamelyik helyi önkormányzat
bizonyos feladattól - elnézést - meg akar szabadulni, tehát nem bírja anyagilag, akkor a
megyének mérlegelés nélkül kötelessége átvenni. Tehát ezeket a kockázatokat is
egyértelműen vizsgáltuk.

Még arról, hogy 2006-2010. években hogyan választottuk ki az önkormányzatokat,
hogy melyeket vizsgáljuk. Az úgynevezett kiemelt önkormányzatokat négyévente kell
vizsgálni, fel vannak sorolva, azokat vizsgáltuk átfogóbban, az ÁSZ honlapján és egyéb
helyen nyilvánosságra hoztuk ezeket a vizsgálatokat, illetve a többi, nagyközségi, községi
önkormányzatokból pedig évenként választott ki az ellenőrzési terv alapján a Számvevőszék.
Így jött ki az a szám, amit az elején mutattam, az a 2900 önkormányzat, amit vizsgáltunk.

Elnök úr, mielőtt rátérnék a jövőre - szeretnénk az elképzeléseinket megosztani az
önkormányzati bizottsággal, illetve várni az önkormányzati bizottság javaslatait vagy most,
vagy a következőkben ezen információk birtokában -, annyit azért szeretnék elmondani, hogy
a Számvevőszék azon is dolgozik, hogy egyértelműen minősítsük azt, hogy mi az, hogy
eladósodott egy önkormányzat, hiszen attól még, hogy valakinek van hitele, valaki kibocsátott
kötvényt, arra nem lehet szakmailag, közgazdaságilag rámondani, hogy eladósodott. Ennek a
vizsgálata az Állami Számvevőszék mellettem és nem mellettem ülő szakembereivel folyik,
hiszen itt meg kell nézni azt is, hogy mire vették fel a hitelt, milyen fejlesztést valósítottak
meg, mennyi a devizaárfolyam kockázata, a forintalapúnál mennyi a kamatkockázat, milyen a
vagyona, mennyi a forgalomképes vagyona, és így tovább. Tehát ezeket a tényezőket mi a
jövőben szeretnénk sokkal mélyebben vizsgálni és így minősíteni az önkormányzatokat.
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Tisztelt Bizottság! A jövőt illetően az Állami Számvevőszék, Domokos László elnök
úr megfogalmazta, hogy szeretnénk az önkormányzatoknak segíteni. Tehát a
Számvevőszéknek nyilván a feladata az, hogy ellenőrizzük a szabályosságot, a
törvényességet, az átláthatóságot, a célszerűségét a pénzfelhasználásnak az
önkormányzatoknál, de szeretnék egy nagyobb hozzáadott értéket is adni ezen
vizsgálatokhoz. Szeretnénk olyan önkormányzatokhoz eljutni, ahol még bizonyos
módszerekkel - és ez lenne az új módszer lényege - tudnánk figyelni és nyomon követni az
önkormányzati gazdálkodást, tudnánk esetleg vészcsengőszerepet vagy vészjelzőszerepet
betölteni, és kimondottan azon önkormányzatoknál ellenőrizni, ahol a mi felméréseink és
mutatórendszerünk alapján magasabb gazdálkodási kockázatot látunk. Ennek az egyik lába ez
lenne. A másik lába pedig az, amit szintén elnök úr kezdeményezésére elindít az ÁSZ, hogy
azon önkormányzatokat pedig, amelyek ezen gazdasági körülmények között is stabil, jó
helyzetben vannak, jó gyakorlatként be tudnánk mutatni a többi önkormányzat számára.

Milyen szempontok voltak? Olyan adathalmazból szeretnénk mutatókat képezni - nem
terhelve az önkormányzatokat az amúgy is rengeteg jelentési kötelezettségeikkel -, amelyek
rendelkezésre állnak a különböző hivatalos nyilvántartásokban. Ezekből indult el egy
szakmailag alátámasztott mutatórendszer kidolgozása. Első elképzelésünk az, hogy vennénk a
2009. december 31-i statikus állapotot, de 2007. év elejétől 2009. december 31-ig
megnéznénk a dinamikus változásokat is, és megpróbálnánk elemezni ennek az okait.

Ha továbbmegyünk, hogy mit használnánk fel. A MÁK önkormányzati költségvetési
beszámoló adatbázis átvétele, mutatószámok kiszámítása, egy elfogadott módszer alapján
sorrendbe helyezése, és ez alapján sorrendbe tenni az önkormányzatokat, nyilván
önkormányzati csoportonként, tehát kiemelt város, kiemeltebb városok és községek.

A mutatószámrendszerrel azért óvatosan kell bánnunk, hiszen tudjuk azt, hogy az
önkormányzatok mintegy háromnegyedénél, a kis önkormányzatoknál nem auditáltak ezek a
számok, illetve a mutatók változásából időnként nem lehet messzemenő következtetéseket
levonni, ha csak a két számot vagy négy számot hasonlítjuk össze. Ezért szeretnénk bevonni
ebbe a folyamatba az önkormányzatokat. Ahol bizonytalanságot látunk mondjuk egy vagyoni
mutatóban, hogy miért változott az önkormányzat vagyona az egyik évről a másikra, hiszen
két számnak a tartalmát is kellene ismerni, ott az önkormányzatoktól megfelelő keretek között
úgynevezett tanúsítványt kérnénk, hogy szíveskedjen leírni, hogy miért történt ez. A kapott
kiegészítő információkat nyilván figyelembe vennénk a mutatók kialakításánál. A 2011. évi
ellenőrzésnél a helyszíneket már próbaképp ezen mutató alapján szeretnénk kiválasztani.

Tehát amit elmondtam, az egyelőre arról szólt, hogy új mutatórendszerekkel - nem
terhelve az önkormányzatokat - kidolgoznánk olyan szempontrendszert, ami segítené a
kiválasztást, hogy a Számvevőszék célirányosan melyik önkormányzatokhoz menjen.

Ez a mutatókkal vizsgált témakörök leegyszerűsítve, hogy mégis a MÁK adataiból
milyen mutatókat vennénk figyelembe: az önkormányzati vagyon alakulását, a
fizetőképességet, az eladósodást, a működőképességet és a költségvetési bevételek-
kiadásokat. Nyilván minden egyes mutató mögött négy-öt résztétel és rész szakmai
mutatószám van.

Tehát ez volt a kiválasztási módszer.
A 2011-es ellenőrzési terv most készül el az Állami Számvevőszéknél, most

dolgozunk rajta. Itt a súlypontokat az önkormányzatoknál szeretnénk áthelyezni egy kicsit az
eddigi gyakorlathoz képest, méghozzá a vagyoni, pénzügyi helyzet minősítése, a vagyont
érintő döntések meghozatala esetén az ésszerűség, a gazdálkodás kockázatai és a tulajdonosi
érdekek érvényesítése - ez egy nagyon fontos terület - az önkormányzati gazdasági
társaságoknál. Tehát ezek lennének a súlypontok a jövő évi ellenőrzésnél.

Tisztelt Bizottság! Mindjárt befejezem. Tehát az új módszer lényege az, hogy mi
mutatók alapján választanánk ki, hogy melyik önkormányzatokhoz megyünk, és az előbb
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felsoroltakat néznénk meg. De szeretnénk továbbfejleszteni ezt a kidolgozás alatt álló
módszert. Ennek a lényege az, amit az előbb mondtam, hogy lehetővé tenni, hogy több
önkormányzatot tudjunk figyelemmel kísérni, segíteni folyamatában, úgy, hogy közben ne
terheljük az önkormányzatok gazdálkodását, illetve munkafolyamatait, illetőleg szeretnénk
ezt a módszert továbbfejleszteni arra - ahogy az előbb mondtam -, hogy egy minősítést is
tudjon az ÁSZ adni. Most van folyamatban - és azért erről nem tudnék most vagy nem
kívánnék többet mondani - a módszertan kidolgozása, ennek a jogi megalapozása és a
kommunikáció, illetve az önkormányzatok partnerségének a megnyerése.

Köszönöm szépen. Ha hosszú voltam vagy ha gyors, akkor elnézést kérek, igyekeztem
sok mindent elmondani, és még egyszer, köszönöm szépen a bizottságtól a lehetőséget.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Szerintem megfelelő időben és megfelelő
módon történt a tájékoztató. Szeretném megkérdezni a képviselőtársakat, hogy van-e kérdés,
illetve kérdést, véleményt is lehet mondani, gondolom én, különösen fontos lehet, hogy az új
irányok figyelembevételével az ellenőrzésen kívül mit szeretne az ÁSZ megtenni.
(Jelentkezések.)

Hegedűs Lorántné képviselő asszonynak adnám meg először a szót.

Kérdések, vélemények

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Nekem először csak egy rövid ügyrendi kérésem
volna, hogy ezt, amit most láttunk slideshow-t, esetleg megkaphatnánk-e e-mail formájában,
illetve a másik, amit mondott az alelnök úr a gazdálkodási ellenőrzésekről, azt az
összefoglalót, amit az elnök úrnak… (Elnök: Azt mindenki e-mail címére megküldtük.)
Pardon, akkor utánanézek. Bocsánat. (Elnök: Ez megtörtént, kiküldtük a meghívóval együtt.
Ez a teljes anyag mindenkinek az e-mail címén megtalálható. Nyissák meg, és akkor
megnézhetik.) Jó, köszönöm.

ELNÖK: Warvasovszky alelnök urat kérdezem, hogy azt az elkészült anyagot, ezeket
a slide-okat külön még a bizottság rendelkezésére tudják-e bocsátani, mert ezek
összefoglalók, ezen kívül, tehát a mostani előadás anyagát.

WARVASOVSZKY TIHAMÉR (Állami Számvevőszék): Természetesen igen, e-
mailben átküldjük.

ELNÖK: Jó, és ahogy képviselő asszony kérte, a most elhangzott eladás anyagát is
meg tudják küldeni mindenkinek. (Warvasovszky Tihamér: Igen, természetesen.) Köszönöm
szépen az ügyrendi javaslatot.

Habis alelnök úrnak adnám meg a szót.

HABIS LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm szépen. Számomra nagyon meggyőző volt ez a
prezentáció, és két gondolatot szeretnék hozzáfűzni. Az egyik, hogy azt gondolom, hogy
ehhez a mutatószámrendszerhez adott esetben a banki hitelminősítési metodikákat is föl
lehetne használni, tehát ahogy egy kereskedelmi bank ma minősít egy önkormányzati
hitelképességet, azt gondolom, hogy ezek a metodikák használhatók lehetnek. A másik pedig,
hogy szerencsésnek tartanám, ha a Számvevőszék ezeket a módszereket az önkormányzati
szövetségek irányában is publikálná annak érdekében, hogy adott esetben ez egyfajta
önkontrollra, az önkormányzatok saját elemző munkájára is kiterjedhessen, hiszen ez sok
tekintetben megelőzhet kockázatot vagy fizetőképtelenségi helyzetet. Magát a módszert én
rendkívül meggyőzőnek tartom.
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Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Szűcs Lajos képviselő úré a szó.

DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Alelnök úr, egy pár nappal
ezelőtt az elmúlt hét elején volt az a sajtónyilvános bemutató, amikor a jó gyakorlatról
beszéltünk. Ott már volt alkalmam elmondani, hogy az Állami Számvevőszék előző
tevékenysége is arra irányult, hogy az önkormányzatoknak segítséget nyújtson. Szerintem
ezzel az új iránnyal, hogy ezt a jó gyakorlatot be lehet mutatni a többi önkormányzat részére
is, túllép az ÁSZ az eddigi tevékenységén, hiszen ezzel nemcsak az ellenőrzött részére mutat
be és javasol újabb lehetőségeket, hanem a többi, hasonló helyzetben lévő önkormányzatnak
is.

Én egyébként mint megyei önkormányzati elnök az elmúlt években elég sokat
találkoztam a Számvevőszék igen tisztelt kollegáival, lassan már olyanok voltunk, hogy egy
irodát is biztosítunk állandóra nekik, hogyha ott akarnak lenni. Örömmel láttuk őket, és
mondhatom, hogy a megyei önkormányzatok között volt egy verseny, hogy kinek lesz
rövidebb az a véleményrovat, amit az Állami Számvevőszék meg szokott jeleníteni. Azt
gondolom, hogy a megyei önkormányzatok az előző ciklusban azért megmutatták, hogy azon
túl, hogy tegyék közzé, illetve mutassák be a közgyűlésnek, nagyon sok ilyen véleményt,
ilyen megjegyzést nem kellett elszenvedniük, ez is mutatja azt, mondhatjuk azt is, hogy a
megyei önkormányzatok és a nagyobb önkormányzatok egyfajta olyan vizsgálati terepei is
lehetettek az önkormányzati gazdálkodásnak, ahol a folyamatos változást és változtatást is
végig lehetett vinni. Ebből a szempontból azt gondolom, hogy ez a jó gyakorlat a többi
önkormányzat részére is majd komoly és jó lehetőséget fog biztosítani.

Köszönöm a beszámolót.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ivády Gábor képviselő úr!

IVÁDY GÁBOR (független): Köszönöm szépen. Én mint kistelepülési polgármester
szeretném nagyjából megerősíteni, amit a képviselőtársaim elmondtak. Ez a beszámoló
meggyőző volt, szerintem sok hasznos információhoz jutunk hozzá, pláne, ha kielemezzük a
részleteket. Nagyon dicséretes az ÁSZ-nak ez a hozzáállása vagy ez a segítő szándék, hogy a
javaslattétel felé sokkal jobban el fognak mozdulni. Szeretném kérni önöket arra, hogy a
kistelepülésekre is koncentráljanak, hiszen ugyan volumenben sokkal kisebb pénzről van szó,
de ott az a szakértő csapat, amely esetleg segíthet abban, hogy egy-egy kistelepülés kilábaljon
abból a helyzetből, amibe belekényszerült az elmúlt években, az önök szaktudása és a
szakembereiknek a segítsége biztos, hogy nagyon sokat segít.

Én egyszer egy parlamenti felszólalásban elmondtam, hogy az elmúlt évben négyszer
voltak Ivádon, mint kiderült, egyszer sem Ivádot ellenőrizték, hanem a közös fenntartású
intézmények miatt jöttek Ivádra. Most szeretném mondani, hogy örömmel látnám önöket
Ivádon és fogadnám el a szakmai tanácsukat.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Tasó képviselő úr, tessék!

TASÓ LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Alelnök Úr! Tisztelt Jelenlévők!
Nagyon fontos mondat volt, hogy az eladósodás fogalmát meg kell határozni. Azért is emelem
ki, mert az világosan látszott a beszámolóban is, illetve néhány információ mutatta tisztán és
világosan, hogy 2006-tól kezdődően milyen nagy mértékű lett az eladósodás mértéke,
mondjuk így, pontosabban milyen terhek rakódtak az önkormányzati szférára. Most úgy
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érzékelem, hogy rugdossák az önkormányzati szférát, mindenki beletörli a cipőjét egyre
inkább, mintha az önkormányzati szférában egyébként mindenki két kézzel szórta volna a
pénzt, azért vettek volna fel kötvényből származó bevételeket, azért vették volna magukhoz,
mert abból jól akarnak élni, illetve fényeskedni a saját településükön vagy az
önkormányzatoknál.

Világosan látszik, hogy a 2006-tól kezdődő időszakban borzalmas problémákat kellett
átvészelni és átélni minden önkormányzatnak. A tevékenység, amit el kellett látni,
nyilvánvalóan nagyon sok volt, ezt tudja mindenki pontosan és jól. Ettől függetlenül
nyakunkba szakadt az uniós források tömkelege. Az Állami Számvevőszék minden évben
elmondta, egyébként elnök úr is konkrétan, hogy rossz célokat fogalmaztak meg az uniós
források felhasználásának területén, olyan célokat, amelyek nem kellettek volna most, hanem
sokkal később kellettek volna. Nekem például idegrángásom van a TÁMOP-os pályázatoktól,
idegrángásom van, amikor iskolákban kosárszámra szórjuk ki a pénzt mindenféle
mondvacsinált, felesleges programokra, több százezer forintokat fizetünk ki nevetséges
tevékenységre, közben nincs pénz fűtésre, nincs pénz világításra és kiesik az ablak az
épületből. Szériában láthattuk, hogy 10 milliárdokat, inkább 100 milliárdokat költöttek el
olyan beruházásokra, amelyekre nem lett volna szükség vagy éppenséggel ráértek volna, és
közben minden önkormányzatnál a polgármester természetszerűen fejleszteni akar, és arra tud
pályázni egy önkormányzat, ami ki van írva. Akármilyen baromság, fogalmazzunk
nyilvánvalóan, akkor is megpróbálkoznak vele, hiszen egy polgármesternek, egy testületnek
fejlesztenie kell a települését.

Tehát amikor az önkormányzati szférát rugdossák, mint általában most hallatszik,
akkor mégiscsak azt mondom, hogy az ÁSZ-nak is oda kell állni és azt kell mondani, hogy
igen, valóban van hitelállomány, van kötvénykibocsátás, de nézzük meg, hogy minek az
érdekében történtek, és minősítsük, legyen valamilyen rangsor benne. Mondjuk ki, hogy az
önkormányzat azért tette ezt, mert meg akarta tartani a függetlenségét és akarta a rendszert
működtetni, vagy éppen csak azért vette fel a kötvénykibocsátásból származó bevételt, mert
éppen olyan célokat fogalmazott meg, amelyek túlzottak voltak. Tehát meg kell mondani
fehéren-feketén. Ez minden önkormányzatnál külön-külön vizsgálandó tétel lesz, és remélem,
hogy ez segíteni fog majd abban, hogy a megítélés is megváltozzon majd, mert most a
megítélés egyébként tényleg vérlázító.

Köszönöm szépen. (Varga Zoltán jelentkezik.)

ELNÖK: Varga Zoltán képviselő úr, miniszter úr következik.

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én azt gondolom,
hogy minden olyan vizsgálat, amely az önkormányzatok gazdálkodását ellenőrzi, csak
segíthet az önkormányzatoknak és csak jó lehet. Én három dolgot szeretnék kiemelni.
Egyrészt volt a slide-ban, azt hiszem, alelnök úr, egy olyan mondat, hogy 91 százaléka a
hiteleknek, a kötvénykibocsátásnak fejlesztésre megy. Ez jó is, jó számnak is tűnne, csak itt
komoly gondok vannak azzal kapcsolatban, hogy ezek a fejlesztések mennyire fenntarthatóak.
Én azt gondolom, hogy ebben is kellene az önkormányzatok számára megfelelő segítséget
nyújtani. Itt viszont vitatkoznék Tasó képviselő úrral, mert azt ugye senki sem gondolja, hogy
az uniós fejlesztési források 100 százalékát el lehet költeni beruházásokra, olyan típusú
beruházásokra, amik fizikálisan egyfajta fejlesztést, egyfajta korszerűsítést jelentenek.
Pontosan azért kell ezeket az úgynevezett - hogy is mondjam - soft projekteket is
megvalósítani, hogy ezek fenntarthatóak legyenek. Ebbe ön is, képviselő úr, bele fog ütközni,
mert nyilvánvalóan ez egy nagyon komoly gond és probléma.

A másik dolog, amit szeretnék mondani, ez is elhangzott, a célszerűségi vizsgálat, és
mintha Habis alelnök úr mondta volna, hogy a banki módszerek nagyon jók és olyan
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módszerekkel kellene vizsgálni az önkormányzatokat. Én azért ebben óvatosabb lennék,
sokkal óvatosabb lennék, mert azt gondolom, hogy nagyon sok olyan feladata van egy
önkormányzatnak, amit nem lehet olyan fiskális módszerekkel vizsgálni, mint egy bank.
Nyilvánvalóan az, hogy mi a célszerűség, hát az pedig a háromezer-egynéhányszáz
önkormányzatnál legalábbis normatív módon meghatározza, hogy mi a célszerűség egy forrás
felhasználásában, különösen, ha az egy helyi forrás, nem egy költségvetési forrás, hanem a
saját adóbevételének a felhasználása. Azt gondolom, hogy azért az egy nagyon érdekes dolog
lenne. Persze fontos az ÁSZ ajánlása, mert azt gondolom, hogy ezek mind fontosak, de ebben
egy kicsit óvatosabb lennék a célszerűség vizsgálatakor.

Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Hegedűs Lorántné képviselő asszonynak
adom még meg a szót.

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Tasó László képviselő úrhoz szeretnék
kapcsolódni. Teljesen meg tudom erősíteni és alá tudom támasztani azt, amit mondott, ez
valóban így van, sajnos. Pontosan az önkormányzat szó azt jelenti, hogy a települések saját
magukat kormányozzák, és vannak annyira felnőttek, hogy el tudják dönteni, hogy a
különböző fejlesztési forrásokat, amik esetlegesen a rendelkezésükre állnak, esetlegesen mire
költsék. Sajnos az elmúlt években az EU-források úgy lettek számukra biztosítva, hogy
valahonnan föntről - én nem tudom, hogy honnan, Thaiföldről, Brüsszelből, valahonnan -
meghatározták, hogy nekünk mi a jó. Olyan ütemben kezelték a településeket gyerekként
vagy kiskorúként, hogy az vérlázító.

Amikor az ÁSZ az elmúlt években ellenőrzéseket folytatott az önkormányzatoknál,
akkor sok esetben vizsgálták az EU-pályázatok felhasználásának az összegét is. De amit én
tapasztaltam a mi részünkről, az az volt, hogy a formailag rendben volt-e az elköltés, de sok
esetben épp azt kellene vizsgálni pontosan nem is a célszerűség, hanem az értékelhetőség
szempontjából, hogy érdemes volt-e egyáltalában azt a pénzt úgy elkölteni vagy mi a vég
outputja annak a fejlesztésnek, tehát hogy nem egy sokkal nagyobb terhet vett-e még az
önkormányzat a nyakába azon fejlesztés által, mert azt a mondjuk fölépített nem tudom,
micsodát utána fönn kell tartani, működtetni kell, és így tovább. Nem beszélve arról, hogy
lehet, hogy mondjuk a TÁMOP-on belül - ez nagyon jó példa volt - pontosan számszakilag
rendben költötték el a pénzt, de egyébként az outputja a nullával egyenértékű.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársak! Én is hozzászólnék, úgy is,
mint ÁSZ-vizsgálatok által sújtott területről érkezett. 3,5 év alatt 17 ÁSZ-vizsgálaton esett túl
az általam vezetett önkormányzat, az APEH-vizsgálatokról nem is beszélve, de ez a kitüntető

figyelem mindig jó munkára sarkallja az embert.
Én azt gondolom, hogy az ellenőrzésre szükség van, és ami a képviselőtársak által

megfogalmazódott általánosságban, szeretném elmondani, hogy az új irányok, amik itt
felvetésre kerültek, szerintem helyesek, tehát nem a helyszíni ellenőrzés és nem a
szabályzatok vizsgálata az elsődleges, hanem a gazdálkodás irányai igazából, hogy merre
indul el egy-egy önkormányzat, lefele vagy felfele. E tekintetben szerintem fontos az is, hogy
az európai uniós források tekintetében egyébként a százéves óvodán, ahol a geotermikus
energia meg napkollektor a régi szenes kályhák helyett kerülnek be egy óvodába, lehet, hogy
működtetésben spórolást jelentenek. Lehet, hogy egy fejlesztés, az energiahatékonyság a
hőszigetelt vakolat által több spórolást jelent, mintha maradt volna a régiben. Ezeknél azért
olyan nagy önrészt nem is kellett betenni az önkormányzatoknak.
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Hadd védjem meg Habis alelnök urat, miniszter úr. Azt szeretném mondani, a banki
módszerhez hasonló metodikáról beszélt, tehát mondjuk amikor a bankok megvizsgálják egy
hitelfelvétel előtt az önkormányzatokat, ahhoz hasonló biztonságot adhat egy ÁSZ-vizsgálat
által kiadandó tanúsítvány, amiről az alelnök úr beszélt, ami a piacon való megjelenését, adott
esetben még a hitel felvételét is megkönnyítheti egy-egy önkormányzatnak.

Amiről Tasó képviselő úr beszélt, a Vigvári-tanulmányban van ez a „hogyan
rettentsük el a világot az önkormányzatoktól?”. Szerintem túllőtt a célon a Vigvári-tanulmány,
hogy az önkormányzatok itt milyen világba viszik a saját településüket. Itt a táblázatokból
egyértelműen látszik, hogy az 1455 vagy 1435 milliárdból éven belül ez a folyószámlahitel
mintegy négyszáz-valahány, tehát 1000 milliárdról beszélünk az önkormányzati szférában,
ami hosszú lejáratú, 20 éves meg 5 éves meg 15 éves felvett hitelekről, illetve
kötvénykibocsátásról szól, és ez egyébként az önkormányzatoknak csak egy kisebb hányadát
érinti. Tehát azt gondolom, hogy azok, amiket itt időnként Lóránt főigazgató úr vagy a
Vigvári-tanulmány megállapít, szerintem túlzó, vészharangkongató megállapítások, ennél
jobb a helyzet.

Ami az önkormányzati szférát érinti, a salátatörvényhez egy bizottsági módosító
indítvány került elkészítésre, amely többek között az Állami Számvevőszék vizsgálatát
kiterjesztené a többségi tulajdonú önkormányzati cégekre. Ez egy fontos lépés lehet a jövőt
illetően. Gondoljanak csak bele, ha van állami számvevőszéki ellenőrzés, akkor lehet, hogy a
BVK nem jut oda, ahova jutott, többek között. Ez a többségi tulajdonú cégeknél azért lehet
fontos, mert ott valójában a tulajdonos önkormányzat vagy önkormányzatok közössége az ügy
ura. Nyilvánvaló, ahol egy-két részvénnyel vagy üzletrésszel rendelkeznek, ott ez kevésbé
számít, de ez is lehet az eladósodás szempontjából vizsgálat tárgya, hiszen jó néhány
önkormányzat a cégeivel vetet fel hitelt, amit aztán adott esetben egyéb működésre használ el.
Tehát ha ez támogatásra talál, az ellenőrzést kiszélesítheti.

Az ellenőrzésből az is kiderül, hogy az összes vizsgálat alapján 13 százalék
bűncselekmény, illetve szabálysértés gyanúját vetette föl, amire az Állami Számvevőszék
javaslatot is tett. Ez az új módszer egyébként, ami itt ismertetésre került - talán Ivády
képviselő úr vetette fel -, a kistelepülések vonatkozásában szélesebb ellenőrzési jogot, illetve
többszöri ellenőrzési jogot biztosít, mert az eddigi helyszíni ellenőrzéseket ez a
monitoringrendszerű ellenőrzés veszi át, akkor több lehetőséget nyújt arra, hogy minél több
önkormányzathoz jusson el az Állami Számvevőszék, ami egyébként a cél is lenne.

Ami talán meglepő, nem tudom, hogy a képviselőtársak megnézték-e, hogy az összes
javaslat 3700 javaslat volt, amit a vizsgálatok során tett az Állami Számvevőszék. Ennek
kettőharmada hasznosult. Ezen lehet vitatkozni, hogy most jó vagy nem jó ez a kétharmados
arány, nyilván, ha egy javaslat is hasznosulna, az is segít. Én azt gondoltam, hogy ez az arány
egy kicsit magasabb, tehát a háromnegyed körül áll meg, de ez csak az én privát véleményem.

Köszönöm szépen a figyelmet. Megadnám a szót Warvasovszky alelnök úrnak, hogy a
felvetésekre szíveskedjen reagálni, és akkor a napirendi pontot ezzel befejeznénk.

Warvasovszky Tihamér reflexiója

WARVASOVSZKY TIHAMÉR (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen. Tisztelt
Elnök úr! Tisztelt Bizottság! Habis alelnök úr felvetésére - a banki módszer figyelembevétele
a minősítésnél - elnök úr már megadta a választ. Természetesen mi figyelembe fogjuk venni
és felhasználjuk, nemcsak azt, hanem a mutatószámok kidolgozásánál azért ez is egy fontos
szempont lehet az eladósodás és a vagyoni helyzet megítélése szempontjából.

Szintén Habis alelnök úr fogalmazta meg az önkormányzati szövetségek kapcsán.
Örömmel jelenthetem az önkormányzati bizottságnak, Szűcs Lajos képviselő úr ott is volt
ezen a rendezvényen, amikor az önkormányzati szövetségekkel az ÁSZ elnöke aláírt egy
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együttműködési megállapodást, amelynek pont az volt a lényege, hogy mi szeretnénk nagyon
jó kapcsolatot kialakítani az ellenőrzött szervekkel. Ez nem teszi kockára a szabályozottságot,
a törvényességet, de ennek a módszernek az elfogadtatása is, ahogy alelnök úr célzott rá, csak
akkor lehet gördülékeny, ha az önkormányzati szövetségek ebben partnerek és segítenek.

A dr. Szűcs Lajos képviselő úr által elmondottakat szeretném megköszönni.
Ivády Gábor képviselő úr kérdésére vagy felvetésére részben megadta a választ elnök

úr. Ez a módszer természetesen mind a 3194 önkormányzatot figyelné a mutatószámok
alapján, tehát így természetesen a kistelepülésekre is kiterjedne az ÁSZ figyelme és nyilván
ez alapján a segítőkészség is.

Tasó képviselő úr fogalmazta meg, illetve utána Varga Zoltán képviselő úr is egy
kicsit más szempontból a pénzügyi helyzetet és az eladósodást. Azért is próbáltam kiemelni
azt, hogy változtattunk azon a megítélésen, hogy nem eladósodott az az önkormányzat, amely
felvett hitelt, függetlenül attól, hogy mennyi hitelt vett fel és mennyi kötvényt bocsátott ki,
mert az az egy szám nem minősíthet egy önkormányzatot. Nyilván ezt minősítheti az, ha
működésre vette fel, illetve milyen fejlesztéseket valósított meg belőle. Nem akarom
ismételni, az előbb a prezentációban elmondtam.

Engedje meg elnök úr, hogy még azért egy indokot is elmondjak. Az
önkormányzatokat nem kell a Számvevőszéknek védeni, hiszen ezek konkrét számok, csak
egy tény. Ahogy a prezentációból látszott, 2009. december 31-én 11 293 milliárd forint volt
az önkormányzati vagyon, ha megnézzük ehhez az összes kötelezettséget, az 1454 milliárd
volt, ez nem sokkal több, mint 10 százalék, ami megint azt jelenti, hogy mennyire veszélyes
ez a helyzet vagy nem, illetve a 3194 önkormányzatból mintegy 8 százalék vett fel hosszú
lejáratú hitelt. Tehát nem igaz az a minősítés, ami úgy fogalmaz, hogy az egész
önkormányzati rendszer eladósodott, függetlenül attól, hogy tényleg nagyon nehéz helyzetben
van.

A Hegedűs Lorántné képviselő asszony által elmondottakat szeretném megköszönni.
Elnök úr úgy fogalmazta meg, hogy nagyon fontosak a kistelepülések, illetve

köszönöm szépen a támogatást a módszertanunkra. Amennyiben elnök úr és a tisztelt
bizottság igényli, jövőre, amikor kidolgozásra kerül részletesen a második lépése is ennek a
módszertannak, szívesen venném az Állami Számvevőszék nevében, hogy akkor is tudnánk
adni egy rövid tájékoztatót. Elnök úrnak pedig külön szeretném megköszönni a
salátatörvényen belül annak a törvénymódosításnak a kezdeményezését, ami segíti a
Számvevőszék működését és meggyőződésem, hogy segíti az önkormányzatok működését is
a többségi tulajdonú gazdasági társaságok teljes körű vizsgálati lehetőségének a
megteremtésében.

Még egyszer, köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. A tájékoztatót tudomásul tudjuk venni, illetve
lehet, hogy valaki nem veszi tudomásul, de külön alakszerű határozatot nem kell hoznunk.
Köszönöm szépen a megjelenést az Állami Számvevőszék részéről. Egy perc technikai
szünet.
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Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1495. szám) (Kósa Lajos, Tarlós István és dr. Kovács Zoltán (Fidesz)
képviselők önálló indítványa)

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1496. szám) (Kósa Lajos, Tarlós István és dr. Kovács Zoltán (Fidesz)
képviselők önálló indítványa)

Folytatnánk a napirendi pontok tárgyalását. Következik a 2. napirendi pont, önálló
indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vitára való alkalmasságáról kell dönteni. A helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló törvény T/1495.
számon, Kósa és társai képviselők önálló indítványa, a másik pedig a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV. törvény módosításáról szóló T/1496. számú javaslat. A kettőt egy napirendi pont
keretében tárgyaljuk.

Tisztelettel köszöntöm a Belügyminisztérium képviseletében jelen lévő Eiselt György
helyettes államtitkár urat, Bekényi József főosztályvezető urat és Csukás-Novák Nóra
munkatársat. Mindenki doktor egyébként. (Varga Zoltán: Nem mindenki, de a többség.) A
felsoroltak, mert nem tettem hozzá, és nehogy valakit is megsértsek ezzel.

Dr. Kovács Zoltán szóbeli előterjesztése

Tisztelt Bizottság! A két javaslat rövid lényege. Az egyik az alpolgármesterek
helyzetének a rendezése a választások következtében. Igazából itt egy törvényi kollízió állt
fenn, és ezt szeretné a javaslat rendbe tenni, a megválasztás utáni helyzetet az újraválasztásig.

A másik javaslat, több aljegyző. Nagytelepüléseknél lenne igény több aljegyző

kinevezésére is, a jogszabály szóhasználata csak egyre utal. Ez a fővárosban ad lehetőséget,
vidéken nem.

A harmadik része pedig, a polgármester tiszteletdíjával kapcsolatos szabályozás a „tól-
ig” határok között szabályozza, és eddig volt egy kógens korlát a törvényben, hogy az előző
alá nem lehet menni. Ez adott esetben, főleg válsághelyzet idején adhat egy olyan korlátot,
hogy nincs mozgástér. Nyilván ebben megvan az a politikai veszély is, hogy ahol más színű a
testület, mint a polgármester, ott ezt időnként másra használják a képviselők, de a fő indoka
ennek egyébként az, hogy lefele is legyen mozgási lehetőség, ne csak felfele. Ennek van egy
másik indoka is, például régi polgármester esetén ciklusonként, ahogy haladt előre az időben,
nyilván a tapasztalatát értékelendő emelkedett a „tól-ig” határ között a fizetése a
polgármesternek, és miután elment nyugdíjba, jött az új, tapasztalatlan polgármester, és
ugyanabban a magasságban lévő fizetést kapta, nem mint kezdő. De lehet, hogy ezt a feladat
oldaláról is lehet nézni, ugyanazt a feladatot látja el, tehát ez egy vitatéma lehet. Ez a
lehetőség a lefelé való mozgás felé nyitja ki a törvényt. Ennyi a rövid indoka.

Szeretném megkérdezni a kormány képviseletében államtitkár urat, hogy mi az
álláspontja a kormánynak e tekintetben a két javaslatot illetően.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A tárca mindkét
javaslatnál támogatja a tárgysorozatba-vételt.

ELNÖK: Akkor ebben tárcajavaslat van. (Dr. Eiselt György: Igen.) Jó. Köszönöm
szépen. Van-e kérdés? (Nincs jelentkező.) Úgy látom, kérdés nincs. Vélemény?
(Jelentkezések.) Apáti alelnök úr, aztán Láng képviselő úr.
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Hozzászólások

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm. Azzal együtt, hogy az alpolgármesterek
közül a külsős alpolgármestert továbbra is egy felesleges vadhajtásnak, egy felesleges
jogintézménynek tartjuk… (Elnök: Ez most nincs napirenden.) Jó, ezt a megjegyzést nem
tudtam magamban tartani. Viszont teljesen egyetértünk azzal, hogy az alpolgármester
megbízása megszűnését, visszavonását rendezni kell. Tehát ilyen értelemben ez egy jó
javaslat, és nagyon örvendetes, hogy végre nem hosszas, többéves bírósági procedúra kell
ahhoz meg nem kevés bírói segédlet, hogy esetleg eltávolítsák, hanem akár politikailag, akár
bármilyen szempontból megbízhatatlanná válik, illetőleg alkalmatlanná válik, akkor vissza
lehet vonni, tehát ez rendben van.

Alapvetően a több aljegyző kinevezése ellen sincs személy szerint kifogásom. Talán a
jelenlevők közül én vagyok a leginkább érintett, én 4,5 évig töltöttem be községi szinten ezt a
tisztséget. Az egy külön kérdés, hogy nagytelepüléseken van forrás egy vagy akár több
aljegyzőre is, egy 3000-es községben meg egy aljegyző fizetését is borzasztó nehéz
kigazdálkodni, holott nemcsak igény, hanem szükség is volna legalább egy-két aljegyzőre
mondjuk egy 5000 lélekszám alatti településen is, tehát ott is, ahol egyébként a törvény
szerint nem lenne kötelező. Alapvetően nem tartom ördögtől valónak, hogy több aljegyzőt
alkalmazzunk, tehát ilyen értelemben ezt is általános vitára alkalmasnak tartom. Talán meg
lehetne fontolni esetleg valamifajta ésszerű létszámkorlátot, tehát azért ne korlátlan opcióként
lehessen aljegyzőket kinevezni, talán majd módosító javaslatok formájában ezt
megvitathatónak gondolom.

Fölhívnám akár az előterjesztők, akár a kormány képviselőjének a figyelmét arra,
hogy ha már hozzányúlunk egyszer az aljegyző kérdéséhez, akkor csináljuk rendesen, és
rendezzük a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben az illetmény kérdését.
Megmondom, hogy mire gondolok. Jelen pillanatban a Ktv. szó szerint úgy rendelkezik, és itt
kőkemény pénzekről van szó, hogy az aljegyző illetményét kinevezésekor a képviselő-
testület, azt követően a jegyző határozza meg oly módon, hogy korábbi illetményénél
kevesebb nem lehet és nem érheti el a jegyző illetményét sem. Tehát a felső korlátot értjük, az
világos, de egy alsó korlát nincs, így akár a jegyzőhöz képest mínusz 30-40 százaléktól az 1-
2000 forintos eltérésig bármi megengedett. Akár a testületi, akár utána a jegyzői hatáskörben
van ez megtartva, célszerű lenne, hogy legalább valami alsó határt meghatározzuk, tehát a
jegyző illetményétől mondjuk 20 százaléknál kevesebb nem lehet. Most csak kapásból
eszembe jutott valami, mondtam egy javaslatot.

Viszont ezt akár önálló indítvány, akár egyéb indítványok formájában lehetne
rendezni, hiszen ez a Ktv.-módosítás most nincs napirenden. Viszont jó lenne, ha ezt
párhuzamosan vagy nagyon rövid, nagyon kicsi időbeli különbséggel rendezhetnénk, hiszen
ez nagyon sok félreértésre és önkényeskedésre adhat okot, hiszen az is előfordult, nem én
személy szerint, hanem egyébként találkoztam olyannal is, ahol 30-40 százalékkal kevesebbet
keresett az aljegyző úgy, hogy gyakorlatilag a jegyző, illetőleg a testület minden feladatot
letolt rá, tehát minden feladatot neki kellett végezni, de alsó határ tekintetében nem védte az
aljegyzőket semmi. Ha most a fővároson kívül ezt vidéken is lehetővé tesszük, akkor igencsak
megalapozottnak tűnik, hogy ezzel a kérdéssel is foglalkozzunk, és szerintem a
köztisztviselők jogállásáról szóló törvény megfelelő módosításával, kisebb módosítással ez
kezelhető.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Láng Zsolt visszavonta a kérdését. (Endrésik Zsolt
jelentkezik.) Tessék, képviselő úr! Parancsoljon!
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ENDRÉSIK ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. A T/1496. számú
törvényjavaslat második felével teljes mértékben egyetértek. Annak idején mint
közalkalmazott mi mindig az adható minimumot kaptuk meg minden esetben, és ezzel
ellentétben az önkormányzatoknál a polgármester illetménye mindig az adható maximum
környékén járt. Végre benyújtottak egy ilyen javaslatot, hogy az előző ciklushoz képest
kevesebb is lehet ez az illetmény. Ezt teljes mértékben tudom támogatni és tudjuk támogatni.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászóló? (Nincs jelzés.) Akkor a kérdéseket
lezárnám, illetve először válaszolok rá.

Dr. Kovács Zoltán válaszai

Az aljegyzők számát, ahogy az alelnök úr mondta, elsősorban a pénz határozza meg,
tehát ahol nincs pénz, ott nyilván nem fognak aljegyzőt kinevezni. A másik, a Ktv.-ben az
alsó határt lehet ilyen szempontból szabályozni, de ez nem ennek a napirendi pontnak a
tárgya.

Nyilvánvaló, az egyik a munkavállalót védi, a másik pedig a jegyzőt, akinél az, hogy a
munkamegosztásban milyen feladatokat és mennyi pénzért adja át az aljegyzőnek, ha akar
dolgozni, akkor nem adja át, ha nem akar dolgozni, akkor pedig ezt teszi, de hát nem kötelező

aljegyzőnek se lenni.
Köszönöm, amit Endrésik képviselő úr mondott. Gyakorlatilag ebből én azt látom,

hogy alapvetően olyan problémát oldunk meg ezzel, ami akkut, illetve már régóta fennáll.
Reméljük, hogy a gyakorlatban is beválik.

Van-e esetleg hozzászóló? (Jelzésre:) Tessék, Ivády képviselő úr!

IVÁDY GÁBOR (független): Csak egy nagyon rövid megjegyzés. Elég nagy
probléma az, ha az önkormányzatoknál dolgozó szakembereknek a számát pénz határozza
meg. Pont fordítva kellene lenni, hogy megfelelő számú szakember dolgozhasson, és ehhez
kellene a forrást igazítani, de értem azt, amit elnök úr mondott, hogy a jelenlegi helyzetben ez
határozza meg.

ELNÖK: Köszönöm szépen a megjegyzést. A közelmúltban valamelyik televízió
engem meg arról faggatott, hogy ha kinyitjuk a köztisztviselőknél a felső kaput - van egy
ilyen javaslat egyébként bent a parlament előtt, csak még nincs tárgysorozatba véve -, akkor
lehet, hogy elszabadulnak úgy a köztisztviselői illetmények, hogy akár három-négy-ötszöröse
is lehet. Mondtam, hogy én nem aggódom különösebben ettől, mert nincs ennyi pénz az
önkormányzatoknál, illetve ennek a célja az volt, hogy a gazdaságba elmegy minden jó
szakember, és ahol van erre lehetőség, ott tartsák meg adott esetben nem a tábla szerinti
illetménnyel, hanem más módon a jó szakembereket a helyi közigazgatásban.

Akkor szavaznánk először a tárgysorozatba-vételről. A 1495. számú önállói képviselői
indítvány tárgysorozatba-vételéről kell dönteni. Ki ért vele egyet? (Szavazás.) 18. Ki van
ellene? (Szavazás.) 4.

Általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. Ki ért egyet az általános vitára
való alkalmassággal? (Szavazás.) 18. Ki van ellene? (Szavazás.) 4. Ugyanaz a helyzet.

Bocsánat, egy hibát elkövettem, a Belügyminisztériumot nem kérdeztem meg, hogy az
itt felvetett kérdésekre kívántak-e reagálni, államtitkár úr. Elnézést kérek. Csak beült itt a
képviselői sorba, nem szembe, és nem láttam a bajszát, így aztán magamnak nem tudtam
vezényelni, hogy így mondjam.
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DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A köztisztviselői
törvényre vonatkozó javaslatot megvizsgáljuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát nem a napirendi ponttal kapcsolatos, hanem azon
kívül.

Akkor következik a T/1496. számú javaslat tárgysorozatba-vételéről szóló döntés. Ki
ért vele egyet? (Szavazás.) 18. Ki van ellene? (Szavazás.) 5. (Dr. Eiselt György távozik az
ülésről.) Köszönjük szépen a megjelenést, államtitkár úr.

Következik az általános vitára való alkalmasság. Ki ért vele egyet? (Szavazás.) 18. Ki
van ellene? (Szavazás.) 5. Akkor általános vitára alkalmasnak találta a bizottság.

Kíván-e előadó lenni valaki? (Nincs jelzés.) Nem vágyják. Teljesen világos az
előterjesztés. Köszönöm szépen. Főosztályvezető úr is távozik és a munkatársai is.
Viszontlátásra!

Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1746.
szám) (Általános vita)

A 3. napirendi pont következik, egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
szóló törvényjavaslat, T/1746. számú előterjesztés, általános vitára való alkalmasság. Ebben
néhány passzus érinti az önkormányzati bizottságot. (Dr. Tóth József távozik az ülésről.)
Tisztelettel köszöntöm Völner Pál államtitkár urat. Meg is adnám neki a szót, kifejezetten
csak az önkormányzatok világát érintő témakörben kérném a szóbeli kiegészítést, ha van.

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Egy kiegészítés.
Az anyag önmagáért beszél, de csak hogy milyen témákat érintett. A közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. törvényt, a légi közlekedés nyilván nem ennek a bizottságnak a
kompetenciája lesz, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás érdekes lehet,
illetve a vasúti közlekedésnek is van olyan része, ami a kisebb vasutakat érintő, illetve
sífelvonókat, ami adott esetben önkormányzatot érinthet. Ha kell valamelyik témáról
részletesebb tájékoztatás, akkor nagyon szívesen.

ELNÖK: Meglátjuk, hogy van-e hozzá kérdés, és akkor azon belül ki lehet fejteni.
Szeretném megkérdezni akkor a képviselőtársakat először is, hogy az államtitkár úrhoz
autóbusz-, illetve vasúti közlekedéssel kapcsolatosan van-e valami, ami kifejezetten a
törvényt érinti és nem a mellékvonalak bezárását, mert nyilván ezzel kapcsolatosan lenne
kérdés vagy újranyitását. Van-e kérdés? (Pál Tibor: A repülőről is lehet?) Pál képviselő úr azt
kérdezi, hogy repülőről is lehet vagy csak lovas kocsikról. Lehet a repülőről is, ha gondolja.
Parancsoljon!

PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Csak azért kérdeztem, mert az elnök úr itt a
légi közlekedést kihagyta, és gondolom, akkor…

ELNÖK: Bocsánat, nem én hagytam ki, hanem Völner államtitkár úr mondta, hogy
talán a bizottságot kevésbé érdekli a légi közlekedés.

PÁL TIBOR (MSZP): Szeretném jelezni, hogy egy évvel ezelőtt talán volt a bizottság
előtt napirend a légi közlekedés szabályozásával kapcsolatban a fővárost érintő zajprobléma.
Valamit olvastam a törvényben, ami azt mondja, hogy a zajártalomból keletkezett károk
szabályozása külön a miniszteri rendeletben lesz majd, együttműködve az
önkormányzatokkal. Mikorra tervezik ennek a rendeletnek az elkészítését, és hogyan képzelik
az önkormányzatok bevonását ennek az elkészítésébe? Vélhetően államtitkár úr tudja, hogy
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nagyon sok vita volt, a XVIII., XVII., IX., X. kerület sokszor már szóvá tette, hogy a
Ferihegyi repülőtérről felszálló, illetve leszálló gépek igen nagy zajterhelést jelentenek.

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Ismerős a téma.
Tehát a jövő év első félévében készül el a légi közlekedési stratégia és az ehhez kapcsolódó
rendeletek a második félévben fognak megjelenni. Nyilván a zaj- és egyéb környezeti
terhelések kérdései ezekben a rendeletekben kerülnek majd szabályozásra, és remélhetőleg
sikerül ezeknek a problémáknak egy jó részét megoldani. Ennek a törvénynek, ennek a
módosításnak jelenleg nem tárgya.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e még valami? (Nincs jelzés.) Van-e hozzászóló? (Nincs
jelzés.) Úgy látom, hogy nincs. Akkor lezárnám a napirendi pont vitáját.

Általános vitára való alkalmasságról kell dönteni a bizottságnak a T/1746. számú
törvényjavaslatról. Ki ért egyet azzal, hogy általános vitára alkalmas? (Szavazás.) 17 igen. Ki
van ellene? (Szavazás.) 4. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3. Megállapítom, hogy a bizottság
általános vitára alkalmasnak találta az előterjesztést.

Köszönjük szépen az államtitkár úrnak és munkatársainak a megjelenést.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1498.
szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

Következik a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat
T/1498. szám alatt, a bizottság feladatkörébe tartozó javaslatok megvitatása. Ha egyetértenek
a képviselőtársak, én a korábban talán, azt gondolom, jól bevált metodikát javasolnám, de
természetesen, ha úgy gondolják, hogy másképp szeretnének ez ügyben lefolytatni a részletes
módosítókról a szavazást, a részletes vitát, akkor én nyitott vagyok erre is.

A régi módszer az volt - az új képviselőknek is mondom -, hogy blokkokban
szavaztunk, de ha valaki kikér ebből a rendszerből bármilyen javaslatot és kérdezni kíván,
akkor arra természetesen van lehetőség. Az első kör, amiben a kormány egyetért a javaslatok
körével. Van egy második blokk, amelyekkel nem ért egyet és a bizottság témakörébe tartozó,
és van egy harmadik, ahol a képviselők benyújtották, minden képviselő, aki a bizottság tagja,
vannak javaslatai, azokon végigmehetünk, és ha van ezzel kapcsolatos felvetés, gondolat vagy
kérdés, akkor azt még külön meg tudjuk vitatni. Ez volt a régi. A másik pedig, hogy
végigmegyünk az összesen. Ezt nem fenyegetésnek szántam. (Derültség.) Azért kérdezem,
hogy amit elmondtam, így világos, érthető és jónak tartják-e. Van-e más javaslat? (Varga
Zoltán jelentkezik.) Más javaslat? (Varga Zoltán: Nem, elfogadom az alapjavaslatot, csak
vannak kikérve.) Jó, azokon menjünk végig, azt mondtam.

A szakértők késnek. Ez azt jelenti, hogy a salátához is késnek. A következőt szeretném
mondani. Akkor szünetet rendelek el, kérem, mindenki a salátához benyújtandó bizottsági
javaslatokat addig olvassa el, nézzék meg, ki is osztjuk. Szünet, amíg fölérnek a szakértők.
(Rövid szünet.)

Tekintettel arra, hogy még nem érkeztek meg a kormány képviseletében az előadók,
akkor a megalapozóval folytatnánk, mert ahhoz viszont a kiemelt főszakértő úr megérkezett,
ahogy a titulusát is mondták. Négy érinti a bizottságot. (Rozsi Éva Judit megérkezik az ülésre.
- A kormány képviselői egyeztetnek.) Melyikben tartanak előbbre a vizsgálat tárgyát illetően a
bizottsági módosítóknál? Akkor azzal a napirendi ponttal kezdenénk. Vagy együtt vannak
úgyis? (Rozsi Éva Judit: Teljesen mindegy.)

Akkor megyünk a napirend szerint. A szünetet befejezzük, és folytatjuk a napirendi
pontok tárgyalását. Következik a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló
T/1498. számú törvényjavaslat. Akkor aszerint a metodika szerint mennénk, amit itt
előzetesen ismertettem.
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A főosztályvezető asszonynak szeretném mondani, hogy három blokk az, amiről
mindenképpen tárgyalnánk, az egyik a támogatotti sor, a másik a bizottság témakörébe
tartozó, de nem támogatott, és a harmadik pedig a bizottság tagjai által benyújtott. Ismeri a
metodikát, hiszen már jó néhány éve küzdünk itt egymással. Ha valamelyik képviselőnek van
valami az összes javaslatból, amit kifejezetten a bizottság elé akar hozni, akkor még arról is
tudunk dönteni. Jó? Akkor az ajánlási pontok szerint mennénk. (Varga Zoltán: Lehet
mondani, hogy melyiket vegyük ki, vagy mikor mondjam?) Én most elmondom, hogy az első
blokkal kezdeném, amellyel az előterjesztő egyetért. Mondom az ajánlási pontokat. Lehet,
hogy ez még nem lesz ismerős mindenkinek, akkor szíveskedjenek nézni. Mindenki tudja a
maga javaslatait meg a bizottság témakörébe tartozót, hiszen bizottsági tag.

Az előterjesztő egyetért a 22., 32., 95., 96., 107., 108., 532., 575., 888., 1065., 1066.,
1067. és 1089. pontokkal. Jól tudom-e, főosztályvezető asszony? (Rozsi Éva Judit: Igen.)
Igen. Kérdezem a képviselőtársakat, hogy ezzel kapcsolatosan van-e kérdés. (Jelzésre:) Varga
képviselő úr?

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Elnök úr, jó lett volna, ha ezeket a szünetben elmondod,
mert azon a papíron, ami itt van, nem ugyanazok vannak, tehát meg tudtuk volna nézni, és
nyilván csak azokat néztük meg, ami a papíron van. Tehát legközelebb, ha van az írástól
eltérő, akkor azt meg kellett volna nézni, mert ezt most nem tudom megnézni. A 95., 96.,
532., 575. és az 1089. pont nem szerepel a nekünk kiosztott papíron, a többi szerepel. A 888.
pont rajta van a papíron, tehát azzal nincs gond. Tehát ha erről röviden lehetne tudni, hogy
miről szól, hogy most ne forgassunk itt papírokat. Szeretnénk kikérni a 888. és az 1066.
számút ebből a csomagból, hogy arról külön szavazzunk.

ELNÖK: Megyünk sorba, akkor nem hibázunk. A 22. pont Kósa és társai, ez a 25
százalékról 30 százalékra (Varga Zoltán: Ezzel egyetértünk. 95., 96. pontok. Megnéztük volna
addig, amíg itt szüneteltettünk. - Rozsi Éva Judit: Elmondhatom, elnök úr?) Igen, tessék,
főosztályvezető asszony. 95., 96. pont.

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Bocsánat. A 95. számú arra
irányul, hogy az informatikai normatívát tegyük kötötté és emeljük meg 1998,5 millió
forinttal. Ezt nem támogatjuk.

ELNÖK: A dolog egyébként arról szól, hogy a tanév végéig tart több helyen ez az
informatikai rendszer, de januártól nincs támogatva, akkor a második félévre nem jut pénz
erre a rendszerre. Jól gondolom?

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem. Ez úgy működik, hogy
eddig központosított előirányzat volt az informatikai fejlesztés, és az új javaslatban ez
normatív alapúvá válik. Az eredeti javaslat szabad felhasználású normatívát irányoz elő, ez a
módosító kötött felhasználást szeretne neki, tehát átteszi a 8-as mellékletbe egyrészt, másrészt
megemeli a fajlagos összegét majdnem duplájára.

ELNÖK: A 96-os ugyanez, ugye?

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem, az az intézményi
társulási normatívát akarja helyreállítani. Az eredeti beterjesztett javaslat az intézményi
társulási normatívát áthelyezi összeggel ugyanezzel a 2,4 milliárddal a többcélúba. Ez egy
visszarendeződés, csak kicsit másként, mint ahogy történt az odarendezés. Ezért nem
támogatjuk ebben a formában.
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ELNÖK: Igen, akkor menjünk tovább. Mondja a képviselő úr, hogy melyiket.

VARGA ZOLTÁN (MSZP): 532.

ELNÖK: Az önkéntes tűzoltóságok normatív támogatása, Bóka-féle javaslat. A
kormány nem támogatja?

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Akkor miért soroltad föl, hogy támogatja? Akkor ez a jó,
ami nekünk ki van osztva. Akkor nem kérdezek.

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Bocsánat, ha szólhatok ismét.
A 575. pont igen. (Elnök: Az 575. a 3 milliárdos ifa.) Így igaz, az igen. Az 532. pont
pillanatnyilag nem, az önkéntes tűzoltók.

ELNÖK: Varga képviselő úr a 888. pontot kérdezte.

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Azt tudom, hogy mi, arról külön szavazást kérünk, meg
az 1066-ost is tudom, arról is külön szavazást kérünk. Az 1089-est nem tudom még, hogy mi.

ELNÖK: A főosztályvezető asszonyt kérdezem, az 1089-esről mi az álláspontjuk.

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez a színházi támogatások
között szeretne egy átrendeződést, méghozzá Balatonfüredtől venne el 50 milliót és adná a
Veszprémi Petőfi Színháznak. Nem tudjuk támogatni, mert ez a Művészeti Tanács javaslatára
történt meg a két csoport beosztása. Itt van egy számítási metodika, a jegybevétel,
önkormányzati támogatás aránya. Tehát ezt a módosítót nem tudjuk támogatni, ellene menne
a törvénynek.

ELNÖK: Törvényt kell módosítani hozzá. Jó. (Pál Tibor: Az 1066-osat is külön kérjük
szavaztatni.)

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Elnök úr, bocsánat, egy pontosító javaslat. Akkor amivel
az előterjesztő egyetért és írásban megkaptuk, azon kívül csak az 575-ös jött be
kormánytámogatottként?

ELNÖK: Végigmegyünk mindegyiken. Főosztályvezető asszony mondja, hogy
melyiket támogatja, tudni fogjuk, hogy melyiket támogatja a kormány, arról szavazunk, ahol
külön kikérések vannak, azokon meg külön megyünk sorban végig szám szerint. Először most
az első blokkról, hogy ne legyen zavaró. Tehát mondom a főosztályvezető asszonynak: 22.,
32., 107., 108., 888., 1065., 1066., 1067., ezek támogatottak, és az 575. is. Ezek a
támogatottak. Ebből külön szavazást kér Varga képviselő úr a 888. és az 1066. számú
pontokról. Jól tudom-e? (Varga Zoltán: Igen.) Jó, rendben van.

Akkor a 888. meg az 1066. nélkül, betéve az 575-öst, szavazunk egy szavazással, és
külön szavazunk a 888-ról, az 1066-ról, illetve az előző blokkról, 95., 96., 532., megy sorban,
azokat majd mondom. Főosztályvezető asszony, tehát akkor a 22., 32., 107., 108., 888., 1065.,
1066., 1067. és 575. pontokat támogatja-e a kormány?
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ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen.

ELNÖK: Kérdezem a 888. és az 1066. számú kivételével, hogy az összes többit
támogatja-e a bizottság. Ki ért vele egyet? (Szavazás.) Ez egyhangú, ha jól látom. Igen.
Köszönöm szépen. Akkor ez eddig rendben van.

A 888. pontról kér Varga képviselő úr külön szavazást. Ki ért egyet a 888. ponttal?
(Szavazás.) 15. Ki van ellene? (Szavazás.) 9. Az összes többi ellene. Ez többséget kapott.

Következik az 1066. pont. (Pál Tibor: Ez az 5,4-nek a felhasználása.) Igen. Az 1066-
ost ki támogatja? (Szavazás.) 15. Ki van ellene? (Szavazás.) 9.

Akkor az első körrel úgy végeztünk, hogy én szeretnék még szavaztatni a 95. pontról.
A kormány nem támogatja. Kérdezem, hogy a bizottság támogatja-e. (Szavazás.) 20 igen. Ki
van ellene? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás.

Következik a 96. pont. A kormány nem támogatja. A bizottság támogatja-e?
(Szavazás.) Ez egyhangú.

Következik az 532. pont. A kormány nem támogatja. A bizottság támogatja-e?
(Szavazás.) A bizottság támogatja.

Még maradt az 1089. pont. A bizottság támogatja-e? A kormány ezt nem támogatja.
Ez a dolog a Pannon Várszínház és a Veszprémi Petőfi Színház közötti átrendeződés
formailag, a profi színház helyett az amatőr színház cseréjét kívánja Lasztovicza képviselő úr,
elnök úr. Ez a nézőszám alapján történik. Két színház van Veszprémben, az egyik a Pannon
Várszínház, a másik meg a Petőfi Színház, de Balatonfüred otthont adott a Pannon
Várszínháznak, ott nyáron óriási, háromezres színházi produkciók vannak, és a nézőszám
alapján döntik el a pénzeket, és ez eléggé fáj a Veszprémi Petőfi Színháznak. Ezért gondolta
Lasztovicza elnök úr, hogy ezt a módosító javaslatot beteszi. Mi tudomásul vesszük, hogy a
kormány nem támogatja. A bizottságot kérdezem, hogy az 1089. pontot támogatja-e.
(Szavazás.) 15. A bizottság többsége támogatja.

A második blokk „az előterjesztő nem ért egyet”, ebből ki kell venni azt, amiről most
szavaztunk, a 95., 96., 532. és az 1089. pontokat, marad a többi. Ezt az előterjesztő nem
támogatja. (Jelzésre:) Varga képviselő úr?

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Igen, szeretném kikérni az 552. és az 572. pontot. (Pál
Tibor: Az egyik a panel, a másik a tűzoltók túlórapénze.)

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Van-e más a második blokkban? (Nincs jelzés.)
Jó. Akkor először az 552. pontról szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) 9 igen. Ki van ellene?
(Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Az összes többi. Sima nem.

Következik az 572. pont. Ki ért vele egyet? (Szavazás.) 9 igen. Ki van ellene? (Nincs
jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Az összes többi. Sima nem.

Akkor most a két kikértről szavaztunk, illetve az előző körben szavaztunk az általam
ismertetettekről. A maradékról szavazunk egyben. Ki ért vele egyet? (Nincs jelzés.) A
bizottság egyharmada sem.

Következik a hármas blokk. (Varga Zoltán: A harmadik blokkhoz szeretnék
hozzászólni.) Igen, a harmadiknál tartunk. Varga képviselő úr?

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Az ajánlás 4. és 11. pontjáról szavaznánk, mert azt a
bizottság tagjaként nyújtottam be, csak többekkel. (Hegedűs Lorántné: 411., 123.) Azt már
fölírtam. (Hegedűs Lorántné: Lehet indokolni is? Nagyon röviden.)

ELNÖK: Megkérdezzük a főosztályvezető asszonyt, miért nem támogatja ezt, ha nem
támogatják, és utána ön meg mondja. Jó?
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Akkor kérdezem Tasó képviselő urat, hogy a 21., a 34. és a 106. ajánlási ponthoz
kíván-e hozzászólni, illetve szavazhatunk a háromról egyben.

TASÓ LÁSZLÓ (Fidesz): Mindössze kérem a támogatását a bizottságnak.

ELNÖK: Akkor Tasó képviselő úr, 21., 34., 106. pont. A kormány képviselőjét
kérdezem, főosztályvezető asszony.

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem.

ELNÖK: A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) 13 igen. Ki van ellene? (Nincs jelzés.)
Ki tartózkodott? (Szavazás.) 10. A bizottság támogatja.

Következik a Hegedűs Lorántné képviselő asszony által benyújtott 73. pont - a 73-
asról külön szeretne Apáti alelnök úr szavaztatni -, 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 90.,
92., 94., 112., 118., 122. pont. Hegedűs Lorántné képviselő asszony kért külön szavazást a 73-
asról. A kormány képviselőjét kérdezem, hogy támogatja-e az általam ismertetett ajánlási
pontokat.

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem.

ELNÖK: A kormány nem támogatja ezeket. Először a 73-asról szavazunk. Ki ért vele
egyet? (Szavazás.) 9 igen. Ki van ellene? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Az
összes többi. Sima nem.

Most következik a 73-as kivételével a 79-től 122-ig felsoroltak. Lehet szavazni. Ki ért
vele egyet? (Szavazás.) 9. Ki van ellene? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 15. Sima
nem.

Hegedűs Lorántné és Apáti alelnök úrnak a 123. javaslata következik. A kormány
támogatja-e?

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem. (Hegedűs Lorántné:
Ehhez szeretnék hozzászólni.)

ELNÖK: Tessék parancsolni! Képviselő asszonyé a szó.

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Kedves vidékről ideakkreditált fideszes
polgármesterek! (Közbeszólás: Minket megválasztottak.) De a bizottságba választottak.
Nagyon szépen kérem, hogy csak egy pillanat erejéig gondolkodjunk el azon, hogy biztos jó
dolog-e ilyen ütemben támogatni a 4-es metrót, azt a 4-es metrót, aminek kapcsán már két
büntetőfeljelentés van, az ÁSZ is külön vizsgálódott ebben a kérdésben, amiben 11
közbeszerzési eljárás szabálytalan lefolytatása miatt az EU visszatartott támogatásokat. Most
ezt az összességében 27 milliárd forintot milyen jó lenne elkölteni vidéken a kistelepüléseken,
milyen iszonyatos módon hiányzik ez a pénz is ott lent. Kérem tisztelettel, nem pluszban kell
támogatni azért, mert kilopták belőle előtte a pénzt, hanem vissza kell venni azt, amit elloptak
ebből a beruházásból, a nem tudom, ki, nem nevezem meg, mindenki tudja. Úgyhogy nagyon
szépen kérem, hogy csak egy pillanatra gondolkodjunk el ezen a dolgon. Kell 4-es metró,
rendkívül fontos fejlesztés, csak nem úgy, hogy kilopnak belőle egy csomó pénzt és utána
még pluszban megtámogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. A következőt tudom erre mondani. A
metrón nemcsak budapestiek utaznak - ez szokott lenni a válasz egyébként, mikor én ezt a
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korábbi években megkérdeztem -, hanem vidékiek is utaznak. A visszaszerezendő pénz
nyilván nem a 2011-es költségvetési esztendőben történhet meg. Ismerjük a viccet, hogy mi
lesz az új 4-es metró útvonala: BKV, Főpolgármesteri Hivatal, Gyorskocsi utca. Tehát ez a
megoldás még egyelőre 2011-ben nem működőképes, viszont egy befejezetlen beruházás
nyilvánvaló, hogy nem jó, mert továbbra is ott áll egy félkész beruházás.

Én számtalanszor elmondtam, hogy az orosz államadósság lebontásából már rég
utaznánk egyébként ezen a metrón, ha akkor a fővárosi MSZP-SZDSZ nem úgy dönt a
magyar kormánnyal együtt, hogy nem ezt a megoldást választja, hanem a jelenlegi megoldást.

Én magam is egyetértek azzal, hogy ez a valamikori 150 milliárdról most már 500
feletti milliárdnál tart, és nyilvánvaló, ennyire nem drágultak az építőipari árak. Azt is tudjuk,
hogy vannak korrupciógyanús ügyek ebben a 4-es metró ügyben. Egy tény, hogy 2011-ben
még a kártalanításokból meg egyebekből, meg ha büntetőeljárásokra sor kerülne, azokból
pénz nem lesz. Erről szól a történet. Mi ezért mondjuk azt, hogy a befejezetlen beruházás
rossz, ha áll, ezért kell kénytelen-kelletlen támogatni. A többivel egyébként egyetértünk.

Főosztályvezető asszonyé a szó, és ha akar, indokolni is megadom a lehetőséget.

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Csak egy mellékgondolatot
szeretnék itt elmondani. Ez az összeg, ami itt az önkormányzati fejezetben szerepel, az eredeti
metrótörvény szerinti összeg, és ha többe kerülne a metró, a kormány akkor se ad többet.
Tehát ez az eredeti ütemnek megfelelő, semmi köze nincs az uniós forrásokhoz, mert az uniós
forrás egy másik menet, tehát ebből csak olyan kiadásokat lehet finanszírozni, ami eredetileg
sem volt az Unió által támogatott kiadások között egyrészt, másrészt mert kapcsolódó
beruházásokra sem fordítható. Csak hogy tiszta legyen a kép, hogy ez eredeti vállalás. (Elnök:
Megértettük.) Köszönöm.

ELNÖK: Akkor a 123. számúról kell szavazni. Ki ért egyet a 123. sorszámú
előterjesztéssel? (Szavazás.) Egyharmada sem támogatja.

Következik a Szilágyi Péter képviselőtársunk által benyújtott 89. ajánlási pont. A
kormány képviselőjét kérdezem.

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem, hogy a bizottság támogatja-e. (Szavazás.) A bizottság
egyharmada sem támogatja.

Lukács képviselő úrnak vannak a 340., 670., 545., 546., 671., 745., 750. és 889. számú
javaslatai. Lukács Zoltán képviselőtársunk javaslatai. A kormányt kérdezem, támogatja-e az
ajánlásokat.

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) Egyharmada sem támogatja.
Köszönöm szépen.

Maradt még a 4. és a 11. pont, mert a 123-ról külön szavaztunk. A 4. ajánlási pontot
kérdezem, támogatja-e a kormány.

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem
támogatja.

Következik a 11. ajánlási pont. A kormány támogatja-e?
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ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: És a bizottság támogatja-e? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem
támogatja.

Van még a kiosztott anyag, azzal kapcsolatosan kérdezem a kormány álláspontját. A
bizottsági módosítók.

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Kezdeném. Az alapfokú
művészetoktatást nem támogatjuk, jövedékiadó-bevétel terhére különösen nem. A
tűzoltójárművek beszerzése, karbantartása, ennek se igazán látjuk, hogy hol a lába, tehát úgy
érezzük, hogy feszültséget okozna, ahonnan elveszünk. Tehát ezt sem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság támogatja-e? Először a művészeti
alapiskolákkal kapcsolatban. (Szavazás.) 11 igen. Sima nem. Akkor nem tudjuk benyújtani.
Az ellenzék támogatja. És mi van a kormánypárti szavazatokkal? (Varga Zoltán: Elnök úr,
túlvoltunk a szavazáson.) Igaza van. Nem támogatja a bizottság, nem nyújtja be. Nincs új
szavazás, kihirdetem az eredményt. Kérem, hogy mindenki figyeljen. Mindjárt végzünk, igaz,
hogy dél van, tudom, hogy hangosan korognak a gyomrok, de ezt a rövid időt már bírjuk ki.

A művészeti alapiskolával kapcsolatot javaslatot a bizottság sima nemmel nem nyújtja
be.

Következik a tűzoltós benyújtott javaslat. A kormány képviselőjét kérdezem. Az előbb
mondta, hogy nem támogatja.

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Azt kell mondanom, hogy
revideálom, mert a Belügyminisztérium azt mondja, hogy jó lesz a lába, úgyhogy akkor igen.

ELNÖK: Köszönöm szépen a konzultációt. A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) A
bizottság egyhangúlag benyújtja.

Köszönöm szépen a minisztérium képviselőinek a megjelenését. Köszönöm szépen a
képviselőtársak türelmét. Bonyolultnak tűnt, de mégis talán egyszerűsítettük a szavazási
metodikát. Maradt-e valakiben olyan jellegű kérdés, észrevétel vagy még szavazás kellene
bármelyik javaslatról? (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor lezárom a napirendi pontot. Köszönöm
szépen a megjelenést.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1665. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó
módosító javaslatok megvitatása)

A megalapozóra térünk át. Közben kérdezném a főosztályvezető asszonyt, ehhez is
van három bizottsági benyújtandó, amit már kiosztottunk korábban, konzultáció folyt az
ügyben. A november 23-i tervezetből dolgoznánk az 1665-ös törvényjavaslathoz, a
megalapozóhoz. Mondanám sorban a számokat, ez nem olyan sok, amely a bizottság
feladatkörét érinti, meg még a három benyújtandó.

A 2. ajánlási pontot kérdezem. Dr. Gyenes Géza képviselő úr javaslata.

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem
támogatja.

Következik Vágó Gábor képviselő úr javaslata, a 3. ajánlási pont.
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ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem, a bizottság támogatja-e. (Szavazás.) Sima nem.
Következik a 31. ajánlási pont. Kormány?

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Hoppál Péter javaslata. A bizottság támogatja-e? (Nincs jelzés.) A bizottság
egyharmada sem támogatja.

Következik a 37. ajánlási pont. Dr. Dorosz Dávid képviselő úr.

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság
egyharmada sem támogatja.

Következik az 54. ajánlási pont, Michl József és Riz Gábor képviselő urak javaslata.

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az igen, de a 41-es kimaradt.

ELNÖK: Most szavazzunk az 54. pontról. Michl József és Riz Gábor javaslata. A
kormány támogatja. És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja.

Következik a kimaradt pont, 41., Rogán Antal javaslata. Kormány?

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen.

ELNÖK: A bizottság támogatja? (Szavazás.) A bizottság támogatja.
A 63. ajánlási pont következik, Rogán Antal képviselő úr javaslata.

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen.

ELNÖK: A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) A bizottság támogatja.
Következik a 66. pont.

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen.

ELNÖK: Rogán Antal és Tarlós István javaslata. A bizottság támogatja-e? Összefügg
a 69. ponttal. (Szavazás.) A bizottság támogatja.

67. pont, Riz Levente és társai javaslata. Kormány?

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem.

ELNÖK: A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem
támogatja.

68. pont, Riz Levente és társai javaslata.

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem.

ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatja.
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Ezzel a kötettel végeztünk. Következik a bizottsági ajánlás, először a Kincstárral
kapcsolatos, a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerrel kapcsolatos bizottsági
módosító javaslat.

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ezt nem támogatnánk.

ELNÖK: A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) A bizottság támogatja.
Következik a 100 vagy 100-nál kevesebb lakosú településsel kapcsolatos

bizottságválasztás szabályairól szóló. A kormányt kérdezem.

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen.

ELNÖK: A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja.
Következik az Állami Számvevőszék, aminek a lényege, hogy az önkormányzati

többségi tulajdonú, illetve az államháztartás alrendszeréből támogatott szervezetek
gazdálkodási tevékenységét is vizsgálhatja az ÁSZ. A kormány támogatja-e?

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen.

ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja.
Kérdezem a képviselőtársakat, hogy van-e olyan ajánlási pont, amit még kérnének

megtárgyalni. (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor lezárnám ezt a napirendi pontot is.
Köszönjük szépen, főosztályvezető asszony, a megjelenést és a munkájukat.

Egyebek

Egyebekben Szilágyi Péter képviselőtársunk kért szót. Szilágyi Péternél van a szó.

SZILÁGYI PÉTER (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én szeretném
javasolni, hogy a bizottság az esztergomi kialakult helyzetre tekintettel tájékozódási
szempontból hívja meg a polgármester asszonyt, tájékozódjunk az ott kialakult helyzetről.
Nem tudom, olvasták-e, hogy tegnap a közvilágítás egy részét kikapcsolták. Úgy vélem, hogy
a bizottságnak nem feladata sem az ellenőrzés, sem a számonkérés, de egyfajta tájékozódásra
mindenképpen számíthatunk.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e esetleg hozzászóló? (Nincs jelzés.) A képviselő
úrnak előzetesen jeleztem és váltottunk is erről szót, hogy azt gondolom az előző évek
gyakorlata alapján, nyilván megvannak a törvényi jogszabályok, hogy mik vonatkoznak az
Országgyűlésre, illetve a parlamenti bizottságra adott esetben egy önkormányzattal
kapcsolatosan. Mondtam neki, hogy én nem javaslom, hogy ezt a problémát behozzuk az
önkormányzati bizottságba, mert akkor ennek se vége, se hossza nem lesz, hiszen mindenhol
van jó néhány feszültség. Ez alapvetően helyi ügy. Ha olyan helyzetbe kerül egyébként az
önkormányzat, hogy a parlamentnek beavatkozásra van szüksége, akkor azt a törvények
megmondják, hogy mikor és mely ponton.

Köszönöm szépen, hogy a figyelmet felhívta a képviselő úr erre a problémára, azt
gondolom, az országos sajtóban ez elég frekventált kérdésként jelent meg az utóbbi időben.
Mi úgy látjuk, és az én információm szerint egyébként lenne megoldás, csak a politikai
oldalak olyan komoly nekifeszülése alapján a helyi erőknek kellene egymással szót érteni, és
akkor vélhetően ez a probléma nem lenne még ennyire sem probléma. Meggyes Tamást
megkérdeztem, ő azt mondja, hogy van egy áthidaló hitel, amely a pénzügyi problémákból ki
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tudná húzni a települést. Az ő álláspontja szerint ezt a jelenlegi városvezetés nem akarja,
hanem helyette egy ilyen nyomásgyakorlást, hogy kikapcsolják a város negyedében a villanyt,
satöbbi. Volt már ilyen probléma egyébként, én mondtam a képviselő úrnak, például az
emlékeim szerint Sümegen, ahol a gázt kapcsolták ki, mert nem tudott a kórház fizetni, de
nem a kórháznál, mert ott nem lehet kikapcsolni a betegek miatt a gázt, még akkor se, ha a
lázas betegeket kitakarják, hanem más intézménynél kapcsolták ki egyébként a
gázszolgáltatást. Hasonló metodika folyt ott is.

Szavazzunk akkor a javaslatáról a képviselő úrnak, hogy Tétényi Éva polgármester
asszonyt a kialakult helyzetről hallgassa meg a bizottság. Én egyébként ha netán ilyen döntés
születne, akkor azt gondolom, hogy hallgassa meg Meggyes Tamást is a bizottság e
tekintetben, de ezt alapvetően helyi problémának és helyi ügynek gondolnám. Tehát én ezt
nem támogatom.

Szilágyi Péter képviselő úr javaslatát ki támogatja? (Szavazás.) Ez 9. Ki van ellene?
(Szavazás.) Itt is érvényesült az esztergomi nagy- és kiskoalíció, de nem támogatja a
bizottság. (Szilágyi Péter jelentkezik.)

Szilágyi képviselő úr?

SZILÁGYI PÉTER (LMP): Nem vagyok teljesen tisztában a számszaki arányokkal.
Ha jól tudom, akkor a bizottság tagságának a kétötöde kezdeményezheti a meghallgatást.
Megvolt-e ez esetleg?

ELNÖK: 40 százalék volt. Ez a dolog most nem kapott zöld utat, hogy érthető legyen.
Van-e még valami a képviselő hölgyek, urak részéről? (Nincs jelzés.)
1-jén ülnénk, egyelőre a menetrend szerint ez látszik. Megy a meghívó. Próbálom

koordinálni. Tudnánk esetleg kedden délután, ha nem lenne módosító a közlekedési
törvényekhez, ami bennünket érint. Ha valaki már most tudja, hogy bead, akkor igen, de lehet,
hogy én megpróbálkozom a kedd délutánnal, kedd mondjuk 2 órával, de ha érkezik módosító,
akkor el kell halasszam.

Köszönöm szépen az aktív részvételt. Köszönöm szépen a megértést. Azt gondolom,
talán ezzel a blokkos szavazással végül is mindenkinek a javaslata bekerült, mindegyiket meg
tudtuk vitatni és el tudtuk dönteni.

Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 14 perc)

Dr. Kovács Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika


