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Napirendi javaslat

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:

a) A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV.

törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2490. szám)

(Hegedűs Lorántné (Jobbik) képviselő önálló indítványa)

b) A IV. Béla Közmunka Programmal kapcsolatos jogalkotási feladatokról szóló

határozati javaslat (H/2522. szám)

(Dr. Lenhardt Balázs és Farkas Gergely (Jobbik) képviselők önálló indítványa)

2. A Törökbálint Tükörhegyen épülő lakópark építésével kapcsolatban a bizottság

által bekért jelentések megvitatása

3. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Láng Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Apáti István (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dankó Béla (Fidesz)
Pogácsás Tibor (Fidesz)
Szedlák Attila (Fidesz)
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)
Tasó László (Fidesz)
Dr. Tiba István (Fidesz)
Michl József (KDNP)
Pál Tibor (MSZP)
Varga Zoltán (MSZP)
Hegedűs Lorántné (Jobbik)
Szilágyi Péter (LMP)
Ivády Gábor (független)

Helyettesítési megbízást adott

Habis László (KDNP) Michl Józsefnek (KDNP)
Dr. Bóka István (Fidesz) Szedlák Attilának (Fidesz)
Gajda Róbert (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)
Gelencsér Attila (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)
Nagy Csaba (Fidesz) Tasó Lászlónak (Fidesz)
Szekó József (Fidesz) Pogácsás Tibornak (Fidesz)
Vigh László (Fidesz) Dankó Bélának (Fidesz)
Lukács Zoltán (MSZP) Varga Zoltánnak (MSZP)
Dr. Tóth József (MSZP) Pál Tibornak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik)
Farkasné dr. Gasparics Emese, önkormányzati ügyekért felelős helyettes
államtitkár (Belügyminisztérium)
Dr. Kardkovács Kolos helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Turai István, Törökbálint polgármestere
Szőke Péter elnök (Tükörhegyi Közéleti Egyesület)
Mr. Zvi Frank ügyvezető (Shikun & Binui R. E. D. Substantia Kft.)
Wodala Márk tolmács (Shikun & Binui R. E. D. Substantia Kft.)
Dr. Dobi Bálint főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium)
Dr. Szaló Péter területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár
(Belügyminisztérium)
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Dr. Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa
Dr. Babai-Belánszky Tamás főosztályvezető (A Jövő Nemzedékek
Országgyűlési Biztosa Hivatala)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 11 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Hölgyeim
és Uraim! Egy elegáns színházi tíz perc után megkezdenénk a mai bizottsági ülést. Engedjék
meg, hogy üdvözöljem a bizottsági tagok között Dankó Béla kollégánkat, és jó munkát
kívánjak az elkövetkező időszakhoz.

Következik a határozatképesség megállapítása. 11-en vannak jelen és 7 helyettesítés,
tehát megállapítom, hogy határozatképes a bizottság. Az eredeti napirenddel kapcsolatban
nem érkezett hozzám semmiféle jelzés, hogy ezen változtatni kívánnak a tagok. Ha most sem,
akkor szavazásra tenném fel, hogy aki az eredetileg kiküldött napirendet megszavazza, kérem,
tegye fel a kezét! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita. A
helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény
módosításáról szóló T/2490. számú törvényjavaslat

Rátérnénk a napirendi pontok tárgyalására. Az 1/a. napirendi pont a helyi
önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény módosítása T/2490. számon,
Hegedűs Lorántné képviselő asszony önálló indítványa. Itt a tárgysorozatba-vételről kell majd
döntenünk.

Engedjék meg, hogy köszöntsem Farkasné dr. Gasparics Emese helyettes államtitkár
asszonyt a Belügyminisztériumtól, ő fogja a minisztériumi álláspontot elmondani ezzel
kapcsolatban. De elsőként akkor megadnám a szót képviselő asszonynak. Parancsoljon!

Hegedűs Lorántné (Jobbik) szóbeli előterjesztése

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ez egy
aránylag egyszerű törvényjavaslat-módosítási kezdeményezés. Való igaz egyébként, hogy az
1996. évi XXV. törvény egy abszolút átfogó felülvizsgálatra is szorulna, hiszen 1996-ban,
amikor megalkották ezt a törvényt, akkor még más kondíciókkal rendelkeztek nagyrészt az
önkormányzatok. Tudjuk, hogy csak a mostani pillanatban 12 adósságrendezési eljárás folyik
önkormányzatokkal szemben, és nagyon sok olyan önkormányzat van, amely gyakorlatilag
ezen jogszabály alapján már el kellett volna hogy kezdje az adósságrendezési eljárást, csak
valamilyen úton-módon még próbálják ezt elkerülni, vagy próbálnak a törvény hatálya alól
kibújni.

De alapvetően nem is erről szeretnék most beszélni, hanem amikor bekövetkezik a
nagy baj, amikor már tovább nem lehet takargatni a dolgokat, akkor sajnos, kvázi
polgárháborús viszonyok tudnak kialakulni egy-egy településen, azzal, hogy a nincsből vagy
abból a nagyon kevésből, ami rendelkezésre áll egy önkormányzatnál ilyen esetben, hogyan
és milyen módon elégítsék ki a kötelezően fizetendő dolgokat. Tekintettel arra, hogy a
jelenlegi törvény csak egy mellékletet tartalmaz azzal kapcsolatban, hogy milyen
kötelezettségei vannak egy önkormányzatnak, amit mindenképpen el kell látnia, még ebben a
szituációban is, de ezen belül sorrendiséget nem állapít meg, ezért mi szeretnénk ebben egy
nagyon kis módosítást tenni annyiban, hogy mindenképpen az önkormányzat és intézményei,
így a polgármesteri hivatalban dolgozók bére legyen először kifizetve, és minden egyéb
kötelezettségét az önkormányzat csak ezután vállalja.

Tudjuk, hogy vannak olyan települések, ilyen volt legutoljára például Nagydobos, ahol
igen nagy problémát okozott, és gyakorlatilag mondjuk ki: nem merték kifizetni a fizetéseket,
hanem inkább a szociális segélyeket adták ki először, ezért aztán nem is maradt pénz arra,
hogy az önkormányzat dolgozóit kifizessék.
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Ebben segíteni kell az önkormányzatokat meglátásunk szerint, például úgy is, hogy ezt
a törvénymódosítást megtesszük, hogy segítő kezet nyújtsunk nekik abban, hogy nincs
választási lehetőségük, hogy mit fizetnek ki először, a fizetést vagy a szociális segélyeket.
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy az összes további kötelezettségét ne látná el az
önkormányzat, tehát ez nem azt jelenti, hogy mást ne fizessen ki, illetve hogy a melléklet
szerinti 21 pontban felsorolt összes további kötelezettségének ne tegyen eleget. Nem, ez csak
egy kis segítség lehet az önkormányzatoknak ilyen szempontból. Köszönöm szépen. Ha van
kérdés, akkor arra szívesen válaszolok.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha helyettes államtitkár asszony megtenné, hogy a tárca
álláspontját ismertetné ezzel kapcsolatban.

Farkasné dr. Gasparics Emese helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)
álláspontja

FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium):
Köszönöm szépen a válaszadás lehetőségét. A belügyminiszter és a Belügyminisztérium
képviseli ezúttal a kormány álláspontját is a képviselő asszony által előterjesztett
törvénymódosítási javaslatra vonatkozóan.

Előzetesen engedjék meg, hogy elmondjam, hogy az 1996. évi XXV. törvény
szabályozza - meglehetősen pontosan egyébként – az önkormányzati adósságrendezési
eljárásra vonatkozó feltételeket, hogy mikor indulhat, mikor van lehetősége mind a
hitelezőnek, vagy akár az önkormányzatnak is az adósságai rendezésére vonatkozóan eljárást
kezdeményezni, vagy az önkormányzat vagy pedig önmaga ellen. Ebben van egy olyan
szabály, ami elkerülte valószínűleg az előterjesztő figyelmét, nevezetesen hogy az eljárást
megindító kérelem bíróság általi elfogadásától számított 60 napon belül kell a hitelezőknek
benyújtaniuk a követeléseikre vonatkozó igényüket, és amennyiben például nem nyújtják be a
megadott törvényi határidőn belül a követelésre vonatkozó kérelmet, abban az esetben ez
jogvesztő.

Tehát akkor az egész eljárás alatt nem érvényesítheti a továbbiakban a hitelező a
követelését.

Ez egy olyan garanciális szabály egyébként mind az önkormányzatok vagyonának
felosztását, mind pedig akár a hitelezők követelésének a védelmét illetően, hogy ebben
további prioritási sorrendet meghatározni meglehetősen jogsérelmet okozna az
önkormányzatot hitelezőkkel szemben. Tehát a kormány nem támogatja emiatt, mivel ez
nagyon egyenlőtlen helyzetet, és a vagyon felosztásának a válságköltségvetését és az arra
rendelkezésre álló vagyont, mint kielégítési alapot meglehetősen szétszabdalná, ezért nem
támogatja a törvénymódosítási javaslatot.

Nem kizárólag az önkormányzati dolgozók bére az egyetlen ilyen szempontból, ami
kedvező elbírálást igényel, mert például az alkotmány kimondja az egyenlőség elvét például
az önkormányzati feladatok tekintetében is. Tehát a munkáért vagy a szociális segélyért,
bizonyos járandóságért, de ilyen alapon az önkormányzatot hitelezők követelései között ilyen
szempontból nem lehet különbséget tenni.

Ezért nem támogatjuk, szakmai indoka nincs, ami ebben az esetben a követelések
rangsorát megállapítaná, hogy a kötelező feladatok legszűkebb körének ellátásán túl prioritási
sorrendet kellene megállapítani. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Elsőként meg szeretném kérdezni a
képviselő asszonyt, mint az indítvány tevőjét, hogy kíván-e reagálni az elhangzottakra.
(Hegedűs Lorántné: Majd a végén.) Akkor kérdés van-e az előterjesztőhöz a bizottság
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részéről? (Nincs jelzés.) Nincsen. Vélemény van-e az elhangzottakhoz? Apáti alelnök úr,
parancsoljon!

Kérdések, hozzászólások, vélemények

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Én is tisztelettel köszöntöm helyettes államtitkár
asszonyt. Nagyon szomorúan hallgattam itt az ön válaszát. Úgy érzem, államtitkár asszony,
hogy egy kicsit elbeszélünk egymás mellett, illetve megint megkerüljük a problémákat. Ne
haragudjon, de nem arra adott választ, amire a képviselőtársam indítványa vonatkozik.

Az rendben van, hogy a 60 napos határidőn belül be kell jelenteni ezeket az igényeket,
de semmilyen sorrendet a jelenleg hatályos törvény nem állít fel az igény-kielégítésekkel
kapcsolatban. Ha emlékezetem nem csal, akkor a bírósági végrehajtásról szóló törvény
teljesen más típusú végrehajtási szabályokat rögzít, felállít egyfajta sorrendet. Bár már igen
rég volt az egyetemre járás ideje, de hagyatéki hitelezői igénynél is fel van állítva egy sorrend.
Tehát ha ilyen esetekben fel lehet állítani sorrendeket – nagyon helyesen egyébként -, akkor
miért ne lehetne itt is.

Azért is fel kellett szólalnom, mert egyébként Nagydobos község a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei 9. számú választókerületben, a mátészalkai választókerületben van, és én is a
mátészalkai választókerületet képviselem, még ha országos listáról is kerültem be, közelről
ismerem a helyzetet. Ott is van egyébként jobbikos képviselő, és egyáltalán semmi túlzás
nincs abban, amit a képviselő asszony elmondott. Valóban ott kicsiben, abban a 2200 lelkes
faluban polgárháborús vagy ahhoz közeli állapotok, feszültségek alakultak ki, pontosan
amiatt, hogy a hivatalban és az önkormányzat intézményeiben tisztességesen dolgozó
emberek nem kapták meg a fizetésüket, viszont a szociális segélyezettek, azon belül is a
legnagyobb hazai kisebbség helyi tagjai, ezt ki kell mondani nyíltan, viszont megkapták. Ez
nem bőrszínfüggő, tehát nem akarom megint olyan irányba elvinni a vitát, ami esetleg a más
állásponton lévőknek muníciót szolgáltatna, valóban az történt, hogy még az ápolási díjakat is
csak azoknak fizették ki, akik a kisebbség köréből kerültek ki. Egész egyszerűen azért, mert a
polgármester, a jegyző és a hivatali dolgozók szabályszerűen meg voltak félemlítve, sőt
majdnem fizikai atrocitás érte az egy szem képviselőnket is, amikor ő fel mert szólalni annak
érdekében, hogy először az kapjon már fizetést, aki tisztességgel, becsülettel, legalább napi 8
órában vagy részmunkaidőben dolgozik. Az emberek a januári fizetésük 20 százalékát kapták
meg február közepi vagy február végi állapot szerint.

Kérdezem én, hogy ha bármelyikünk, teljesen mindegy, hogy most országgyűlési
képviselőről, vagy bármilyen más munkahelyről beszélünk, a fizetése 20 százalékát kapná
meg másfél-két hónap csúszással, akkor vajon, mit gondolna arról a jogrendszerről, arról az
államról, arról a kormányról és arról a társadalomról, amely viszont a segélyezetteket,
ráadásul a többséget diszkriminálva azt a kisebbséget előtérbe helyezi, amely egy agresszív
viselkedéssel, egy harcias kiállással ezt úgymond magának a szó majdnem szoros értelmében
kibokszolja. Fizikai atrocitásra nem került sor, de nagyon közel álltunk ehhez, én akkor napról
napra nyomon követtem ezeket az állapotokat, tehát testközelből győződtem meg erről a
helyzetről.

Nagyon is helyénvaló lenne, hogy azok kapjanak elsősorban kielégítést, akik
tisztességgel dolgoznak. Ez nem azt jelenti, hogy a segélyezettek ne kapják meg a segélyeket.
Ez nem azt jelenti, hogy akkor szociális ellátásokat ne fizessünk ki, csak állítsunk fel egy
nagyon helyes sorrendet, amely a társadalmi igazságosságot is szolgálja és erkölcsileg is
támadhatatlan egyébként.

Azt javaslom önnek, államtitkár asszony, hogy tanulmányozzák részletesen akár a
nagydobosi, akár más hasonló helyzetet, és ha ott kimennének tartani egy úgymond
terepszemlét – hogy most ezt a kifejezést használjam -, ha ezt megtennék, akkor valószínűleg
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teljesen más lenne a véleményük, és örömmel befogadnák és támogatnák ezt a javaslatot.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár asszony kíván válaszolni?

FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium):
Megértem képviselő úr az ön helyszíni ismeretei alapján az itt elmondottakat, de próbálja meg
fordítva elképzelni a dolgot, és nem kétségbe vonva mindazon emberek jogát sem, akik a
szociális segélyre jogosultak, tartozzanak azok bármely kisebbséghez. Tehát ha a szociális
segélyek, mint munkabérpótló és munkabért helyettesítő juttatások mondjuk egy másodlagos
kielégítésként kerülnének sorra és nem élveznének egyenlő elbírálást, mert itt nem arról van
szó a jelenlegi törvényi szabályozás szerint, hogy akár a munkabérek, akár a szociális
segélyek előnyt élveznének, hanem egyenlő elbírálást élveznek a kielégítés sorrendjében, és
gyakorlatilag a válságköltségvetésben, a válságtervben kell valamilyen módon a
vagyonfelosztás során a kielégítések arányát meghatározni.

Tehát méltatlan lenne, és gyakorlatilag mindenféle, a demokratikus jogelvekkel
ellentétes, hogy ha a szociális segélyeket mondjuk hátrébb sorolnánk, mint a munkabéreket,
de ugyanez igaz mellesleg az adótartozásokra is. Tehát ezért itt az önkormányzati vagyon
ilyen értelemben speciális vagyon és védelmet igényel, ezért nem lehet, tehát egyenlő

mértéket, egyenlő esélyeket kell teremteni a vagyonfelosztásnál a munkabérek, a segélyek és
az egyéb önkormányzati feladatok között, mert nyilván azok a gyerekek, akiknek mondjuk az
oktatása lehetetlenül el esetleg azért, mert a válságköltségvetésben mondjuk az iskola fűtésére
vonatkozó díjak vagy az áramszolgáltatás megszűnik, akkor azok szenvednek olyanfajta
hátrányt.

Tehát itt nem lehet azt a fajta sorrendet venni, mint amit az állami felszámolás,
egyébként a normál bírósági végrehajtási és felszámolási eljárás során érvényesíteni tudunk.

Azt még szeretném hozzátenni, hogy a probléma valóban egyre nagyobb mértékben
érinti az önkormányzatokat, ezt nem vitatja a kormányzat sem. Az új önkormányzati
törvényben megpróbáljuk a leendő új jogszabálytervezetben, az új önkormányzati törvényben
olyan módon szabályozni ezt az önkormányzati gazdálkodás kérdését, amely elejét veheti,
hogy egyáltalán ilyen problémák keletkezzenek. De erre még egy kicsit várniuk kell.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga képviselő úré a szó!

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár
Asszony! Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy ahogy államtitkár asszony is mondta, hogy
problémák vannak a rendszerben, hogy megérné ezt a törvényjavaslatot a plenáris ülés elé
terjeszteni, már csak azért is, mert az év vége még messze van, és az információ az, azt lehet
tudni, hogy év vége felé lesz az új önkormányzati törvény a parlament elé terjesztve. Addig
ezek az aktuális problémák fennállnak.

Apáti képviselő úr szavaiból azt éreztem, hogy egyfajta segítség lenne azoknak az
önkormányzatoknak, akik ilyen problémával küszködnek, hogy van egy konkrét, határozott
törvényi útmutatás, mert így úgy tűnik, mintha ezt helyi szinten kellene eldönteni, hogy mégis
a dolog hogyan megy. Persze ’96-ban nyilvánvalóan még nem lehetett látni, hogy ez ma,
2011-ben milyen súlyos problémákat fog okozni. Tehát azt gondolom, hogy a
törvényhozásnak és a kormánynak az az egyik dolga, hogy ebben segítséget nyújtson a
képviselő-testületeknek, és nem magukra hagyni őket. Lehet, hogy ezt a törvényjavaslatot
lehet még valamilyen módon szakmailag javítani, de ezt nyilván itt, a bizottságban nem
tudjuk megtenni, ezt a parlament plenáris ülése előtt lehet megtenni.
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Tehát szerintem a javaslat életszerű, támogatjuk, és nem is nagyon értjük, hogy a
kormányzat miért mondja azt, hogy ne kerüljön ez a parlament elé. Ott aztán el lehet mondani
azokat az érveket és azokat a szakmai javaslatokat önök is hozzátehetik, nyilván összhangban
azzal, mert gondolom, hogy dolgoznak az önkormányzati törvényen, tehát azért lehetne most
egy olyan törvénymódosítást beterjeszteni, elfogadtatni a parlamenttel, amely összhangban
van az önkormányzati törvény megjelenésével, és ezeket az anomáliákat kiküszöböli. Tehát
támogatjuk az általános vitára való bocsátást.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ivády képviselő úr!

IVÁDY GÁBOR (független): Köszönöm szépen. Mindenekelőtt természetesen
támogatom én is, hogy tárgysorozatba vegyük, hiszen ahogy Varga képviselőtársam
elmondta, ennek ott a helye, ott kell kibeszélni a parlamentben.

Tisztelt Államtitkár Asszony! Úgy gondolom, hogy néhány dolgot rossz
megközelítésben próbált meg megvizsgálni. Nem feltétlenül arról van szó, legalábbis az én
olvasatomban, hogy különbséget kellene tenni érdemesek és érdemtelenek között, vagy
érdemesek és érdemesebbek között. Ugyanis nem arról van szó, illetve ez csak az egyik
megközelítése, hogy a segélyeseket hátrébb soroljuk. Vegyük máshogy, ugyanis itt nem
beszél külön a segélyesekről, hanem általános havi rendszeres juttatásokról van szó. Nem a
segélyeseket sorolja hátra, hanem az önkormányzati dolgozókat sorolja előre. A kettő között
óriási különbség van, hiába gondoljuk azt, hogy félig üres a pohár vagy félig teli, nagyjából
erről van szó.

Az én szempontomból a legfontosabb az, hogy bármilyen körülmények között, az
utolsó pillanatig az önkormányzat működését fenn tudjam tartani. Az önkormányzat
működésének fenntartásához pedig az kell, hogy a munkatársaim dolgozzanak és
rendelkezésre álljanak. Nem az a kérdés egyébként, hogy kifizetjük-e a fűtést például vagy a
közvilágítást, mert ha jól értelmezem a törvényjavaslatot, akkor ezeket nem vette bele, hiszen
a rendszeres havi juttatásokról beszél. Számomra a közvilágítás és az óvoda fűtése nem ide
tartozik, hanem az a közüzemi díjak kifizetését jelenti.

Nagyon várjuk, ezt most mint polgármester mondom, hogy minden rendbe legyen téve
valamilyen úton-módon, az önkormányzati törvény, az önkormányzati finanszírozás, úgyhogy
csak biztatni tudom önöket, hogy valami nagyszerű javaslattal álljanak elő minél előbb.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Dankó képviselő úr!

DANKÓ BÉLA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Habár első hallásra valóban jó
ötletnek tűnik ez a felvetés, amelyet képviselő asszony beterjesztett elénk, azonban azt
gondolom, hogy egy önkormányzat a megfelelő szabályozási keretek között, de helyben dönti
el, az ottani körülményeket figyelembe véve, az ottani viszonyokat figyelembe véve, hogy
mik azok az elosztási elvek, amelyek alapján a forrásait el tudja osztani.

Én speciel, szintén polgármesterként nem örülnék annak, ha minél inkább szűk keretek
közé lenne szorítva az a döntési szabadság, amely az önkormányzatra jellemző. Azt
gondolom, és itt etnikumtól, bőrszíntől, mindentől eltekintve, nem tartanám helyesnek azt,
hogy a segélyesek hátrányba kerüljenek egy ilyen döntési lehetőségnél, hiszen vannak olyan
élethelyzetek ebben az országban, ahol valóban a létet jelenti, és önhibájukon kívül kerültek
ezek az emberek olyan helyzetbe, hogy hozzájussanak ehhez a néhány ezer forinthoz, amiből
a gyereket iskolába járatják, etetik, ruházzák.

Tehát azt gondolom, hogy általánosítva bevezetni egy ilyen szabályt, csak azért, mert
lokálisan valahol, vagy akár több helyen is, de nem általánosan az egész országban ilyen
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probléma van, azt gondolom, hogy hiba lenne. Senki nem mondta azt, kivéve azokat, akik
még soha nem dolgoztak benne, hogy könnyű lenne egy önkormányzati vezető élete, vagy
egy önkormányzat élete és könnyű döntéseket hozni. Óriási döntési felelősség van, viszont a
helyi viszonyok ismeretében ott helyben kell meghozni a döntéseket.

Én nem támogatom ezt az elképzelést, hogy szűkítve legyen ez a keret. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Pál Tibor jelentkezett!

PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Valójában azt gondolom, a vita is azt
erősíti, hogy van itt némi probléma, tehát hogy nem árt ezzel a kérdéssel foglalkozni, és a
tárgysorozatba-vételt azért is lenne jó megszavazni, merthogy egy-egy ilyen tisztázó vita
szerintem sokat használ mindenkinek. Miközben azt gondolom, el kell ismerni mindent, ami
itt elhangzott. Tehát egyrészt el kell ismerni az önkormányzatok önállóságát, hogy bizonyos
ügyekben tudjanak döntést hozni. Én szívesen támogatom ezt az előterjesztést, de nem abból a
meggondolásból, amit Apáti alelnök úr mondott. Érdekes, hogy úgy vagyunk ezzel, hogy
mindig mindenről ugyanaz jut az eszünkbe. Egy kicsit van egy ilyen feeeling-je a dolognak,
hogy na, erről is az jutott az eszünkbe. Nem bántva senkit, de ezt érzem.

Én egyébként egészen másként közelíteném meg ezt a dolgot, merthogy az
önkormányzat, miközben feladatokat ellát, mégiscsak munkaadó. Tehát van egy ilyen szerepe
is. Gondoljunk bele, hogy ha dolgozunk egy olyan cégnél, amelyik tönkremegy és azt mondja
a cég vezetése, hogy nagyon köszönjük a munkátokat, de most előbb kifizetjük a
villanyszámlát vagy bármi mást, azt hogyan fogadjuk? Azért mindenki vegye figyelembe,
hogy az önkormányzati intézményvezetőknek, mondjuk egy családsegítő vezetőjének az a
dolga, hogy azokkal a segélyezettekkel foglalkozzon, akikről itt szó van, és azt a választ
kapja, miközben tönkremegy az önkormányzat, hogy „te nem kapod meg a fizetésed, de
persze itt vannak a segélyezettek, velük foglalkozzál és gondoskodj róluk”. Ez nem biztos,
hogy jó, ráadásul, ha nem kapja meg, előbb-utóbb ő is azok közé kerül, mert nincs pénze,
kistelepülésen él, tehát bonyolult a dolog. De ezt a szempontot szeretném behozni, nem azt,
ami itt az előző körökben volt az etnikai hovatartozás kérdésében.

Tehát ha egy munkaadói szerepből nézzük, akkor azért azt gondolom, nem árt, ha van
egy ilyen rendezőelv, de jelzem: a vita nagyon sokszínű, tehát ezért is lenne jó, ha támogatnák
ezt az előterjesztést és ezt a javaslatot. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi képviselő úr, és utána le is zárnám a vitát, az
előterjesztőnek még nyilván egy zárszóban a reakcióját meghallgatjuk, és utána szavazunk,
illetve Apáti alelnök urat nem tudjuk ezek után kihagyni egy viszontválaszra, de utána
lezárnám ezt a napirendet. Parancsoljon, Szilágyi képviselő úr!

SZILÁGYI PÉTER (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Csak
szeretném megerősíteni ellenzéki képviselőtársaim véleményét, hiszen mi támogatjuk a
tárgysorozatba-vételt. Úgy gondolom, hogy valóban nem tudok teljes mértékben egyetérteni
azzal az okfejtéssel, amit Apáti képviselő úr az előbb ismertetett, azonban ez mindenképpen
egy olyan vita, amit a plenáris ülésen kell megtárgyalnia a Háznak, mert ebből is látszik, hogy
az önkormányzati finanszírozás milyen nehéz helyzetben van. Úgy gondolom, hogy itt nem
lehet különbséget tenni, illetve nem lehet kizárni azt, hogy most vagy a segélyezetteknek vagy
az intézményekben dolgozók díjazására különítsenek el pénzt. Mindenképpen meg kell
beszélnünk azt az Országgyűlésben, és ez egyfajta iránymutatás is lehetne arra nézve, hogy az
Országgyűlés hogyan képzeli el az önkormányzatok finanszírozását, és mi is nagyon várjuk
már az új Ötv. irányelveit. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Apáti alelnök úr!

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Annyit szeretnék hozzátenni az utóbbi két
hozzászóláshoz, hogy értem én, hogy nem teljesen abból az aspektusból közelítik meg, a
belvárosból nehéz megérteni a szatmári problémákat, én ezt tudom, és nem kekeckedés vagy
rátartiság késztetett ismételt hozzászólásra. Csak arra kérném helyettes államtitkár asszonyt,
hogy fontolják meg, hogy legalább engedjük meg ezen az első sorompón ezt a javaslatot.
Semmit nem veszíthetnek, nem kockáztatnak nagyot, nem ígérnek nagyot, számunkra
legrosszabb esetben majd a parlament nem támogatja. Ott viszont lehetőség lenne, hogy ha
vitára kerülne a sor, módosító indítványokkal tovább finomítani, nyilván mi is rugalmasan
kezelnénk, ami jó javaslat, nyilván mi is támogatnánk, meg lehet minket győzni ilyen
értelemben.

De higgyék el, ez nagyon fontos, és lehet, hogy akkor az előbb pontatlanul
fogalmaztam, akkor helyesbíteném saját magamat. Nem az volt a fő probléma konkrétan
Nagydoboson, és azt is megértem, hogy egy-egy konkrét esetre nem lehet törvényt alkotni, de
úgy hiszem, ez nem egyedüli példa lesz. Lehet, hogy az első állomása egy nagy feszültségnek,
ami aztán láncreakciószerűen fog elindulni Magyarországon.

Nagydoboson az történt – és ezt tudjuk bizonyítani dokumentumokkal is -, hogy a
segélyeket is csak és kizárólag a legnagyobb hazai kisebbség helyi tagjai kapták meg, tehát a
békés többség rovására fizették ki a hangos kisebbség részére a segélyeket. Higgyék el
nekem, hogy semmifajta ellenérzésem nincs, lehet, hogy most furcsát mondok vagy
meglepetést okozok, semmi bajom nincsen a helyi cigánysággal, előítélet nincs bennem,
legfeljebb tapasztalataim vannak. Én magam is az elmúlt 7 évben naponta több tucatnyi
cigány emberrel foglalkoztam, ügyes-bajos dolgaikat intéztem, mindenfajta előítélet nélkül.
Éppen ezért nagyon megismertem előnyeiket és hátrányaikat is, és egyébként Nagydoboson
valóban ez történt, megint mondom: nemcsak a különböző segélyeket, hanem még az ápolási
díjakat is csak azok kapták meg, akik finoman szólva hangoskodtak. És ha ők metajurisztikus
eszközökhöz nyúlnak, akár egyénileg, akár kollektíve, úgy, hogy ott is olyan közbiztonsági
katasztrófahelyzet van, hogy körülbelül négy körzeti megbízott van 13 falura, tehát még a
rendőr se tud időben odaérni, ha nincsenek a környéken jól képzett polgárőrök, akkor már
több településen elszabadult volna a pokol.

Ezt kellene valahogy megakadályozni, ennek kellene elébe menni, és ennek érdekében
kellene a plenáris ülésen erről vitatkoznunk, és nem rögtön az első stációnál elvágni, elvenni
ennek a lehetőségét. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár asszony, kíván még a zárszó előtt szólni?
Parancsoljon!

FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium):
Mielőtt elnök úr lezárná a vitát, engedjék meg, hogy kiegészítsem, a kormányzat álláspontját
védendő, hogy a melléklet 1-21-ig mellesleg rangsorolás nélkül mintegy megpróbálta
meghatározni, tehát a jelenleg hatályos adósságrendezési törvény, hogy mik azok a
legfontosabb költségek, amelyeket el kell látni. Ebben egyébként benne van, utolsó helyen
van a jövedelempótló támogatásban részesülők számára a közhasznú foglalkoztatás
szervezése és a segély is eléggé hátul szerepel például, de benne vannak a kollégiumi, óvodai,
általános iskolai nevelés, oktatás szolgáltatásának fenntartásához szükséges költségek is.

Ilyen értelemben az előterjesztés messze túlmutat azon a konkrét törvényjavaslaton,
aminek most azzal a kis részével egész egyszerűen a kormányzat nem ért egyet, hogy azzal
foglalkozzunk és abban törvénymódosítást vagy parlamenti vitát folytassunk le, ugyanis az
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egész önkormányzati gazdálkodást, a hozzá kapcsolódó követelések kielégítését, a vagyonnal
való ellátottságot és ennek a fedezetét kell újragondolni, ehhez pedig ez a törvénymódosítás
nem alkalmas.

Úgyhogy ezért zárkózik el a kormány attól, hogy ezt tárgysorozatba vegye.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor Hegedűs Lorántné asszony következik, mint
előterjesztő az utolsó szó jogán.

Hegedűs Lorántné (Jobbik) reagálása a vitában elhangzottakra

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen. Valószínűleg elkerülte a
figyelmét a helyettes államtitkár asszonynak, csakúgy mint a kormánynak az, hogy a
beadványom nem erről szól, amit ön említett. Tehát azok a bizonyos 60 napos lejárt
követelések, amelyeket már bírósági úton – ha máshogy nem megy – kell kielégíteni az
önkormányzatnak, az nem tárgya ennek az előterjesztésnek. Itt arról van szó, hogy
válságköltségvetés esetén milyen sorrendben látja el az egyébként kötelező feladatait az
önkormányzat amellett, hogy mondjuk egy bírósági adósságrendezés folyamán a korábban
felhalmozott adósságait próbálja kielégíteni a vagyonából vagy más egyéb módon. Tehát nem
arról szól. Nagyon sajnálom, hogy elkerülte tehát a figyelmét.

Nyilván az az oka annak is, amit a legutóbbi hozzászólásában tett, hogy itt azért van
valamifajta sorrendiség, 21 pontban sorolja fel a mellékletben, és eléggé hátul vannak ebben a
felsorolásban. Az a probléma, hogy hiába sorolja fel egyébként 21 pontban a melléklet a
kötelezően ellátandó feladatokat, ebben a 21 pontban teljesen mindegy, hogy mi van a
legelején, mi van a legvégén, de a legelején van mondjuk a köztemetők létesítése és a
legutoljára van a jövedelempótló támogatásban részesülők, de nincs benne sorrendiség
megállapítva. Éppen ez a problémája ennek a jelenlegi törvénynek, és még egyszer
hangsúlyozom azt, amit a legelején mondtam az első hozzászólásomnak, hogy ez a
törvényjavaslat tűzoltó jellegű törvényjavaslat bizonyos értelemben. Nem pótolja sem nyilván
a teljes Ötv. felülvizsgálatát, sem pedig azt, hogy ezt a ’96-os törvényt, tehát 15 évvel ezelőtti
szituációra szabott törvényt most már végre felülvizsgáljuk teljes egészében, már csak azért
is, mert exponenciálisan növekedik azon települések száma, ahol sajnos, adósságrendezési
eljárásról beszélhetünk.

Azt gondolom, hogy méltatlan lenne minden szempontból, hogy egy munkával
megkeresett jövedelmet ne fizessen ki egy önkormányzat. Itt arról van szó nagyrészt, hogy
olyan településekről beszélünk, ahol gyakorlatilag az egyetlen munkáltató az önkormányzat.
Most pontosan ezeket a fizetéseket nem tudják kiadni, és való igaz, amit Pál képviselőtársam
is mondott, milyen munkamorálhoz fog az vezetni, hogy azok, akik egyébként becsületes
munkával keresnék meg a jövedelmüket, utána azt látják, hogy mindenki más előbb juthat
pénzhez, és valóban előbb-utóbb ők is a szociális segélyezettek sorába fognak bekerülni, és
valljuk be azért, ezek a fizetések, amelyeket az önkormányzati dolgozók kapnak, sok esetben
méltatlanul kevés.

Tehát ők is egyik napról a másikra élnek. Hogyan gondoljuk azt, hogy hónapokig ne
kapjanak fizetést, akkor miből fogja az a családfenntartó vagy családanya fenntartani a
családját, ha az egyébként becsületes munkával megkeresett pénzét nem kaphatja meg? Nem
értem, megmondom őszintén, a kormányzat hozzáállásában, miniszterelnök úrtól is azt
hallottuk, hogy vissza kell adni a munka becsületét, a munkával megkeresett jövedelemnek a
tisztességét, és így tovább. Éppen erről szólna ez a törvényjavaslat is, pontosan ezt a
kormányzati szándékot erősítené meg, hogy valóban legyen annak méltósága, hogy ha valaki
dolgozik, és azért a munkáért a pénzét mindenképpen, minden körülmények között kapja
meg.
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Dankó képviselőtársamnak pedig azt szeretném mondani, hogy a döntési szabadság
korlátok közé szabadsága önkormányzatok esetén valóban nagyon aggályos dolog. Nagyon
szeretném kérni, hogy ezt az elkötelezettségét majd az alkotmány vitája során is ugyanezzel a
következetességgel vigye végig és tartsa fenn, mert sajnálatos módon az az
alkotmánykoncepció, ami jelenleg előttünk fekszik, pontosan ebben a vonatkozásban
szűkítené nagyon is az önkormányzatok lehetőségét.

Még egyszer: azt gondolom, hogy ez a törvényjavaslat igenis, többek között azért
kellene, hogy a Ház elé kerüljön, mert hatalmas problémák vannak az önkormányzatoknál.
Beszéljünk a parlamenti nyilvánosság előtt arról, hogy hogyan kerülhettek önkormányzatok,
megyei önkormányzat is olyan szituációba, hogy nem tudja gyakorlatilag ellátni a feladatait
vagy csak rendkívüli nehézségek árán. Hogyan kerülhet egy megyei önkormányzat is olyan
szituációba, hogy a kormányzat nem áll mögéje teljes mellszélességgel, és nem támogatja,
nem próbálja ebből a lehetetlen helyzetből kihúzni.

Igenis, ez megérné a parlamenti nyilvánosságot. Én azt gondolom, hogy egyszerűen a
félelem diktál ebben a szituációban, amikor is a kormányzat ezt nem támogatja, mert akkor
legalább a parlamenti nyilvánosságot sem tudja az ellenzék felhasználni arra, hogy erről a
témáról beszéljünk, noha nagyon szükséges lenne, hogy erről végre beszéljünk. Ennyit
szerettem volna elmondani.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. A hozzászólásának az utolsó soraival
engem legalábbis meggyőzött arról, hogy valóban még nem kell tárgysorozatba venni ezt a
témát. Pontosan azért, amit mondott, azonnal átment már olyan területekre, amelyek valóban
égető problémák, és amelyeket egységesen egy új Ötv.-vel kell szabályozni. Ez annak a része,
amiről beszélünk. Az ön hozzászólásának a vége már pont nem kizárólag arról szólt, hogy
adósságrendezés, hanem hogy milyen komoly problémák vannak ma az önkormányzati
rendszerben, milyen lehetetlen állapotok és hogyan kell egy komoly reform az önkormányzati
rendszerben.

Ebben az évben elkészül az önkormányzati törvény új koncepciója, amely gyökeresen
másfajta irányba indul el. Sokat fogunk ebben a bizottságban vitatkozni, szerintem számtalan
neuralgikus kérdés lesz, az önállóság például majd ilyen, az önállóság és hatékonyság hogyan
viszonyul egymáshoz és lehetne sorolni.

Tehát úgy gondolom, akkor úgy lehet összefoglalni a most lefolytatott vitát, hogy
egyébként a bizottság tagjai közül többen is, de úgy vettem észre, hogy a még a kormány
képviselője is egyetért azzal, hogy ez egy olyan probléma, amely egy probléma a nagyon sok
közül, amely a jelenlegi helyzetben van. Azonban most külön erről elkezdeni egy vitát, illetve
külön ezt az egy kérdést törvénymódosítással szabályozni, az nem vezet eredményre, hanem
egyben kell ebben az évben az önkormányzati rendszer átalakításáról döntenünk.

Szavazás a tárgysorozatba-vételről

Akkor fel is tenném szavazásra a tisztelt bizottsági tagoknak a kérdést, hogy aki
támogatja a tárgysorozatba-vételt, kérem, tegye fel a kezét! (Szavazás.) 8 igen. Aki nem
támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt.

Tehát a bizottság nem támogatta a tárgysorozatba-vételt.

A IV. Béla Közmunka Programmal kapcsolatos jogalkotási feladatokról szóló
H/2522. számú határozati javaslat

Az 1/b napirend a IV. Béla Közmunka Programmal kapcsolatos jogalkotási feladatok
címet viseli. Az előterjesztő Lenhardt Balázs és Farkas Gergely, a Jobbik képviselői. Az
előterjesztők közül Lenhardt Balázs képviselő úr van itt. Képviselő úr, meg is kérem, hogy
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mint előterjesztő, tegye meg szóbeli kiegészítését. Államtitkár asszonynak köszönöm szépen a
részvételt. (Farkasné dr. Gasparics Emese távozik az ülésteremből.)

Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik) szóbeli előterjesztése

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Köszönöm a szót. Üdvözlöm a bizottság tagjait
és a többi meghívott résztvevőt. A programunk arról szólna rövid vonalakban, hogy
gyakorlatilag az a példátlan kulturális örökség, amit hordoz a magyar történelmi múlt, és ami
a környezetünkben hever szétszórva, szétrobbantva, azt most egy központi koordináció
keretében próbáljuk meg visszahelyezni abba a szép és méltó környezetbe, ahogy az
valamikor volt a múltban.

Nagyon fontos dolog, hogy irányt is tudna adni és egy olyan határozott
munkalehetőséget annak a rengeteg potenciális közmunkásnak, akiknek jelenleg nincs
megoldva a foglalkoztatásuk. Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy ennek költségei
vannak, azért is gondolkodunk itt egy országgyűlési határozati javaslatban, hogy a konkrét
megvalósíthatósági formában, nyilván a lehetőségek tükrében, a kormányzati döntés
függvényében tűzzük ki.

Talán a képviselő urak feltételezem, hogy nem mindnyájan ismerik ennek a
javaslatnak a tartalmát. Gyakorlatilag arról lenne szó, hogy a magyar várakat, ami azt
gondolom, hogy tényleg mindnyájunk környezetében azért ilyen-olyan állapotban és szinten
megtalálhatók, rekonstruáljuk, és ezzel teremtsünk egy olyan kulturális vonzerőt
Magyarország számára, hogy aki ideérkezik, ne csak a „puszta – gulasch – gyógyfürdő”
háromszögben gondolkodjon, hanem ha mondjuk elutazunk Nyugat-Európába, akik egy kicsit
szerencsésebb történelmi háttérrel rendelkezve, nem kellett hogy átéljék mondjuk a Habsburg-
fennhatóság pusztításait, ott óriási lehetőséget biztosít a turizmus fejlesztésére a várak, a
kastélyok – Németországot, Franciaországot vagy Belgiumot tudnám említeni -, ami egy
olyan attrakció, amiért megéri odautazni.

Most ez a beruházás természetesen komoly forrásokat is igényelne, ezzel tisztában
vagyunk. De beruházás nélkül nincsen fellendülés a gazdaságban. Nagyon fontos, hogy a
munkaerő, akit ez fel tudna szívni, amellett megrendelési lehetőségeket is adna a magyar
tulajdonban álló kis- és középvállalkozásoknak, mert természetesen a megvalósítás feltételeit
úgy kell meghatározni, hogy ők működhessenek közre a történelmi emlékhelyek
helyreállításában.

Egy-két pozitív példában, például Tatán, itt a mellettem ülő polgármesterre nézve,
látszik is, hogy jó esetben a város vonzereje lehet egy viszonylag szépen megmaradt, eredeti
formájában helyreállított középkori vár. Mi azt szeretnénk, ha az egész ország profitálni tudna
abból a történelmi örökségéből, ami kétségtelenül létezik, csak amit ezek a vérzivataros,
pusztító évszázadok elvettek tőlünk.

Ezért szeretném önöket kérni, hogy érezzék át ebben az egész tervezetben a
lehetőséget, és tulajdonképpen még egyszer annak a munkaerőnek a foglalkoztatását, ami
sajnos, jelenleg nem rendelkezik munkahellyel, és itt a 11 százalékos munkanélküliségi ráta
mellett azért azt kell mondanunk, hogy a kényszer vagy a feketegazdaság mellett azért ez
sokkal jelentősebb is. Úgyhogy mindenképpen valamit kezdeni kell ezzel.

Ha történik ezen a fronton egy beruházás, az biztos, hogy távlatosan gondolkodva,
mert azt hiszem, hogy itt a kormánypárti képviselők is mindig úgy állnak hozzá, hogy igenis,
lássuk a jövőt, ez komoly fellendülést hozhat mind a gazdaság számára, mind a turisztika
számára, ami visszacsatornázna az ország megítélése, fejlődése szempontjából is. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A Nemzetgazdasági Minisztérium részéről
Kardkovács Kolos helyettes államtitkár úr van itt. Államtitkár urat szeretném kérni elsőként,
hogy nem tudom, hogy a tárca vagy pedig a kormány álláspontját ismertesse a bizottsággal.
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Dr. Kardkovács Kolos helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)
álláspontja

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Köszönöm szépen. Először azt mondanám el, amivel egyetértünk. Természetesen nem
vitatva…

ELNÖK: Bocsánatot kérek, tárca vagy kormányálláspont?

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Tárca. Tehát a kezdeményezés jó szándékát nem vitatjuk. Abban mindenképpen egyetértünk,
hogy a nemzeti és történelmi értékek megóvása egy kiemelt feladat kell hogy legyen, ez egy
fontos társadalmi érdek, amire mind forrásokat, mind pedig kapacitásokat biztosítani kell.
Amiben nem támogatjuk a javaslatot, hogy erre egy külön közfoglalkoztatási programot
kellene létrehozni. Ennek pedig az az indoka, hogy úgy gondoljuk, hogy az új
közfoglalkoztatási programok alkalmasak az ilyen típusú kezdeményezések befogadására, és
az esetlegesen jelentkező humánerőforrás-igények lekötésére.

Kormányzati és tárcatörekvés is az, hogy olyan közfoglalkoztatási rendszert alakítsunk
ki, amely az önkormányzatokkal közösen találja meg azokat a területeket, ahová a
közfoglalkoztatottakat vonjuk be. Tehát igazából mi azt tartjuk jónak, ha a helyi
önkormányzatokkal közösen találjuk meg azokat a feladatokat, amelyekre a
közfoglalkoztatottakat irányítjuk. Tehát nem jó az, hogy ha felülről próbálunk bizonyos
területeket kiemelni.

Ezzel kapcsolatban azt is fontos kiemelni, hogy ezek a történelmi emlékhelyek éppen
a nagyfokú pusztítás miatt alapvetően műemléki jellegűek, tehát ezeknek a felújítása,
rehabilitációja nagyfokú szakértelmet igényel. Nem vitatva azt, hogy bizonyos munkák esetén
közfoglalkoztatottakat lehet alkalmazni, azért ez alapvetően műemléki, tehát ez egy
szakfeladat kell hogy legyen.

Ettől függetlenül, miután kértem a kollégákat, hogy gyűjtsék össze azokat a
tapasztalatokat, amelyek alátámasztják, hogy az új közfoglalkoztatási programok is be tudják
fogadni ezt a kezdeményezést, mi azt találtuk, mint az önkormányzatoknál működő jó
gyakorlatot, hogy például a regéci vár, a füzéri vár vagy a pácini kastély felújítása
közfoglalkoztatás felhasználásával valósul meg. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez is alátámasztja
azt a tényt, hogy a jelenlegi közfoglalkoztatási rendszer képes ezeket a célokat beépíteni, tehát
külön erre közfoglalkoztatási programot indítani nem szükséges. Ezért nem támogatjuk ezt az
előterjesztést.

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. A bizottság tagjait kérdezem, hogy ezzel
kapcsolatban kérdés van-e az előterjesztőhöz. (Nincs jelzés.) Ha kérdés nincs, akkor
vélemény, hozzászólás a bizottság részéről van-e? Parancsoljon, Ivády képviselő úr!

Kérdések, hozzászólások, észrevételek

IVÁDY GÁBOR (független): Köszönöm szépen. A cél és a szándék mindenképpen
támogatandó, és annak ellenére, hogy ezek a várak, Ivád mellett például egészen az avar korig
visszanyúlik az a földvár, ami ott van, és gondolhatnánk azt, hogy nem csúszunk ki időben,
hogy ha éveket várunk vele. Jelen pillanatban az Ivád melletti avar kori földvárat
tulajdonképpen a motocrossosok használják arra, hogy ott tudnak ugratni, felmászni, és nem
tudunk tenni ellene az égvilágon semmit.

Úgyhogy a szándék és a cél mindenképpen támogatandó. A probléma az egyébként,
hogy sajnos, a jelenlegi közmunkaprogram szerintem tökéletesen alkalmatlan arra, hogy egy
ilyen vár felújítását meg lehessen csinálni. Ugyanis az, hogy 4 órában vehetek fel valakit
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közmunkára, ráadásul maximum kéthónapos időtartamra, ez tökéletesen alkalmatlan. Ez jó
arra, hogy összeszedje a szemetet és levágja a füvet, de arra, hogy egy szakmai munkát
végezzen, vagy szakmai felügyelettel végezzen bármiféle munkát, ez a közmunkaprogram
erre tökéletesen alkalmatlan.

Tehát mindenképpen támogatom azt, hogy valami más konstrukció legyen, tehát
legalább néhány embert lehessen hosszabb, akár 8 órára felvenni és akár hónapokon keresztül
foglalkoztatni. Az egyes földváraknál vagy váraknál – nemcsak földvárakról beszélünk, Ivád
miatt mondom mindig ezt – ki kell dolgozni az adott projektet, megnézni, hogy mennyi ideig
tart ennek a várnak a felújítása, rekonstrukciója, és ennek megfelelően kellene valami olyan
lehetőséget biztosítani, hogy Ivád külön akár arra a nem tudom, mondjuk 8 vagy 18 hónapra
pályázhasson egy olyan közmunkaprogramból, amely kifejezetten erre van létrehozva.

Tehát támogatom, vagy inkább azt mondom, hogy a jelenlegi közmunkaprogram
mellett létre kell hozni valami ehhez hasonló dolgot. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Most kormánypárti oldalról Szűcs képviselő úr!

DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz): Várakban, vármegyékben jól vagyunk, tisztelt
bizottság, de azért azt gondolom… (Dr. Apáti István: 64 vármegye?) Nem, mi abban a négy
vármegyében élő megyei elnökök vagyunk, akik 2009-ben megünnepeltük az ezeréves
fennállását ennek a rendszernek. Tehát nálunk többet azért – nem akarok senkivel vitatkozni –
nem foglalkozott senki ennek a történetiségével és történelmével.

Azt gondolom, hogy maguk a várak kérdésében is azért egy dolgot szeretném, ha le
tudnánk tisztázni: a miértet és a hogyant. A „miért”, hogy miért kellenek várak? Csak azért,
hogy a vármegye tudjon rá büszke lenni, vagy van valami célunk vele? Azt gondolom, hogy
ennél azért egy kicsivel komplexebb dolog, vegyük csak például Pest megye jogelődjének,
Visegrád vármegyének a várát, a visegrádi várat. Annak a fenntartása és üzemeltetése és egy
jelentős turisztikaivonzerő-fejlesztési projektnek a részeként lehetséges csak. Azt gondolom,
hogy ha ezt csak azért tesszük, hogy utána közmunkásokat odavigyünk, akkor nem érjük el
ezt a célt. Nincsen igazi oka ennek az egész történetnek. Nézzük meg azokat a
műemlékeinket, amelyekre borzasztóan büszkék vagyunk, és hányan látogatják, ezt a kérdést
azért tegyük fel. A mai helyzetben borzasztóan fontos, hogy ezekre a történelmi emlékeinkre
odafigyeljünk, de még fontosabb az, hogy ezt egy olyan branddel, egy olyan tartalommal is
meg tudjuk tölteni, amely utána a fenntartásban nem okoz a tulajdonosainak vagy a
fenntartóinak a megengedettnél nagyobb terhet és nagyobb károkat.

Tehát én a magam részéről a várakra való odafigyelést támogatom, de hogy erre külön
közmunkaprogramot dolgozzunk ki, ezt én most még egy kicsit elhamarkodottnak és
meggondolatlannak gondolom. Köszönöm szépen.

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

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): A jelenlegi közmunkaprogram gyakorlatilag az
eddig létező közmunkaprogramok helyett is csak szó szerint romokat tartalmaz. Tehát az
biztos, hogy mindenképpen a jelenlegi hatályos közmunkaprogramokat nagyon át kellene
gondolni, mögé kellene tenni azt a pénzt, ami szükségeltetik a valóban hatékony
közmunkaprogramok fenntartásához.

Tehát ezért a teljes közmunkaprogram vagy nemzeti közfoglalkoztatási program
felülvizsgálata mellett ezt a kezdeményezést mindenképpen nagyon nagy szeretettel ajánlom
minden képviselőtársam figyelmébe. Nem igaz az, amit a tárca képviselője mondott, miszerint
hogy felülről bizonyos programok meghatározása nem volna különösebben szerencsés,
jelenleg is ez történik. Tehát a nagy árvízi védekezések, az erdészeti munkákban való
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közmunkások alkalmazása, ez azt jelenti pontosan, hogy felülről, kormányzati szinten
meghatározva, nagy országos közmunkaprogramokban foglalkoztatják az embereket. Ez is
része annak, amiről jelenleg beszélünk, és az pedig, hogy ezek olyan jellegű műemlékek,
amelyek csak egészen extra szaktudást igényelnek, ez valljuk be, hogy nem ez egészen így
van. Egyébként maga a határozat is arról szól, hogy szakmai irányítás mellett biztosított
közmunkásokról lenne szó. Tehát nyilvánvalóan az, aki irányítja őket, annak komoly
tervekkel és szakmai felkészültséggel kell rendelkeznie.

Építészként még hadd tegyek hozzá egy dolgot, hogy sajnálatos módon az elmúlt
időszakban, ami az elmúlt évtizedeket meghatározta a magyarországi műemlékvédelemben,
az volt, hogy konzerváljuk azt a pusztítást gyakorlatilag, amit a történelem során ezeknek a
váraknak el kellett szenvedniük. De nem lenne ördögtől való dolog egy újfajta gondolkodást
behozni a műemlékvédelembe, illetve a műemlék-rekonstrukcióba, igenis, van olyanfajta
műemlék-rekonstrukció, ami nem teszi például Walt Disney jellegűvé ezeket a területeket,
hanem egyszerűen csak a nemzeti önazonosság megerősítésében nyújthatna segítő kezet, és
próbálná legalább részben helyreállítani ezeket a várakat. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Pál Tibor képviselő úr!

PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Azért kértem szót, mert amikor még szót
kértem, egy kicsit féltem, hogy a vita rossz irányba megy. Abba az irányba megy, hogy akkor
most várak kellenek a vármegyékhez vagy nem, vagy azt a szakmai vitát nyitjuk ki, ami évek
óta tart a Mérnöki Kamaránál és máshol is, hogy a várakat helyre kell-e állítani eredeti
állapotukba, vagy úgy kell hagyni, ahogy most van, melyik a jobb megoldás.

Azt gondolom, hogy az előterjesztés nem erről szól. Tehát nem a várakról szól az
előterjesztés, hanem a közmunkáról szól az előterjesztés. Azt mondja az előterjesztő, hogy az
a rendszer, ami ma van, az nem jó, még akkor sem, ha Czomba Sándor államtitkár úr egy
interpellációra azt a választ adta, hogy szeretnének értékteremtő közmunkákat biztosítani. Az
látszik, hogy ez igazából nem sikerült.

Az pedig egy másik kérdés, hogy egy félmegoldásként, félpénzből, félvállról vett
feladatot próbálnak ellátni. Nem jó ez így, és erről szól az előterjesztés, hogy rengeteg olyan
munkaerő és szolgáltatás van, amit valamilyen program keretében igénybe kellene venni.
Ebből az egyik nagyon fontos dolog az alacsony iskolai végzettséggel vagy képzettséggel
rendelkezők foglalkoztatása ilyen típusú munkára, mint az építőiparban az egyszerű munkák.
De teljesen világos, hogy ez egyben kinyitja a kaput mondjuk épp a mérnökök irányába, a
régészeti szakemberek irányába, hiszen ahhoz, hogy ezeket a munkákat el tudják végezni az
egyszerű emberek, ehhez kellenek olyan tervek, mérnöki munkák, kellenek olyan
munkavezetők, akik ehhez értenek.

Tehát a dolog egy jó irányba nyit, a foglalkoztatás irányába nyit. Tehát a kérdés nem
az, hogy most vár legyen vagy ne legyen a megyében, hanem az, hogy a foglalkoztatást ilyen
módon akarjuk-e segíteni vagy nem akarjuk segíteni.

Szerintem önmagában egy jól megtalált terület az, hogy a régi műemlékvárakat,
épületeket valamilyen módon felújítsák, sőt egyben azt gondolom, hogy lehetőséget ad arra a
vitára is, hogy akkor milyen módon kell, Walt Disney irányába kell menni, vagy pedig úgy,
ahogy egyébként Európában látjuk, hogy sok helyen felújították a várakat és valóban az
odalátogatók számára élményt adnak.

Azt gondolom, hogy ilyen értelemben jó, de jelzem, hogy szerintem ez elsősorban a
közmunkáról szól és nem arról, hogy most várakat építsünk, hanem a közmunkaprogramról
állít ki egy képet, és ebben szerintem olyan nagyon nagy vitánk nincs, hiszen azt látjuk, hogy
ma a munkaórák számát tekintve egy-egy önkormányzatnál a közmunka a felére csökkent,
mint a korábbiakban. Nem a foglalkoztatottak számát és a meghozott határozatok számát kell
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nézni, hanem a munkaórát. A pályázatban is csak 4 órára lehetett pályázni az önkormányzatok
számára, tehát csak a fele munkaórát tudják biztosítani azoknak, akiknek valamilyen munkát
tudnak adni, nem beszélve arról, hogy ehhez egyébként ugyanolyan nagy kiszolgáló
személyzet felkészítés kell, ugyanannyi védőruha, tehát fajlagosan még drágább ez a kevés
munkaóra az önkormányzat számára, mint amennyi korábban volt.

Egy kaput nyit meg a most előttünk lévő javaslat, ilyen értelemben, közmunkaoldalról
igenis, egy támogatandó javaslat. Köszönöm.

ELNÖK: Mielőtt megadnám a szót a képviselő úrnak, csak egy félmondatot hadd
mondjak. Mindig nagyon szeretem, amikor szocialista képviselőtársaim elkezdik a jelenlegi
helyzetet kritizálni és kiváló ötletekkel előállni, hogy miért nem jó a mostani helyzet. Én arra
hívnám fel Pál képviselő úr figyelmét, hogy az a helyzet, hogy mindenhez pénz kell. És
egyébként nyolc év szocialista és liberális kormányzása után egyébként meghamisított
költségvetést és üres kasszát hagytak itt mindenben.

Tehát úgy gondolom, hogy a kormány nem jókedvében nem tudja egyébként mondjuk
a közmunkaprogramot sokkal hatékonyabbá és mondjuk hosszabb időszakúvá tenni, hanem
egyszerűen azért, mert abból a helyzetből kell kiindulni és abból a költségvetésből, ami
egyébként most rendelkezésre áll. Tehát amikor kritizálják a jelenlegi helyzetet szocialista
oldalról, akkor ezt kérem, hogy sose felejtsük el, hogy honnan kellett elindulni. (Pál Tibor
jelentkezik.)

Mindjárt meg fogom adni természetesen képviselő úrnak a szót, de először Michl
József képviselő úr jelentkezett.

MICHL JÓZSEF (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Képviselőtársaim!
Tisztelt Bizottság! Miután itt Tata külön megemlítésre került a felvezetőben, ezért is kértem
szót. Egyrészt azért, mert azt gondolom, nagyon-nagyon jó az ötlet, hogy a magyar épített
örökségnek azzal a részével feltétlenül foglalkozni kell, ami a várainkat jelenti, tehát
kiegészíteném a kastélyokkal is. Éppen Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök a 2006-os
önkormányzati kampányban a tatai Esterházy kastély előtt állva mondta el azt a köréje
gyülekező néhány szocialista szimpatizánsnak, hogy Tatán nincs szükség új munkahelyek
létrehozására, itt vannak ez a gyönyörű kastély és vár, ezt fogjuk rendbe tenni, ezt fogjuk
helyrehozni. Jelentem, hogy sajnos, elmaradt ez a rendbehozatal és azóta sem sikerült ezt a
feladatot elvégezni. Remélem, hogy most majd erre is sor kerülhet.

Azt viszont sajnos, nem látom esélyesnek, hogy ebben a közmunkaprogram olyan
nagy eséllyel vegyen részt, tehát olyan nagy segítséget jelentsen.

A fenntartásban látok lehetőséget, hogy a közmunkaprogram segítsen abban, hogy a
jelenleg működő vagy valamilyen módon működtetett várainknak, kastélyainknak a
fenntartásában vegyenek részt közmunkások. Ezt például mi is így csináljuk, tehát a tatai vár
környezetét a helyi közmunkásokkal, közhasznú munkásokkal láttuk el eddig is.

Azt gondolom, azzal jó lenne, ha egyszer foglalkozna a bizottságunk, hogy az
önkormányzatok által fenntartott ilyen jellegű műemléki épületeknek mi lesz a jövőbeli sorsa.
Ahogy elnök úr mondta, sajnos, most nincs pénz, és ez a legsúlyosabb gondja a
műemlékvédelemnek is, illetve ezen kincseink védelmének. Egyszer viszont szükség lenne
arra, hogy egy olyan prioritást állítsunk fel, egy olyan rendszert építsünk fel, amelynek a
keretében előre tervezhető és látható lesz az, hogy melyik területre mikor kerülhet sor, és egy
precíz, részletes tervezéssel ezeket a kincseinket valóban a jövő számára is megmentsük és
megőrizzük. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr! Apáti alelnök úr!
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DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak röviden szeretnék
hozzászólni. Úgy érzem, hogy a javaslat kiválóan ötvözi az örökségvédelem, a
műemlékvédelem, a foglalkoztatás javításának szempontjait, a magyar mikro- és
kisvállalkozók támogatásának lehetőségét, illetőleg a hazai turizmus fejlesztését is. Úgy
gondolom, az lenne a meggondolatlanság, sőt a pazarlás, ha most erre rögtön nemet
mondanánk, és nem kezdenénk el erről vitázni, és a vita lehetőségét is lezárnánk egy rossz
döntéssel.

A közmunkaprogramhoz csak annyit szólnék hozzá, hogy valóban hagy nem kevés
kívánnivalót maga után a jelenlegi formájában. Főleg azért, mert értem én, hogy jó szándék
vezérelte Czomba Sándort akkor, amikor nyilván a vállalkozók irányába próbálta terelni a
tengernyi közmunkát, csak az a helyzet, hogy bármennyire is kecsegtető a legfeljebb 70
százalékos bér- és járuléktámogatás, még ilyen kecsegtető és kedvező feltételek mellett sem
lehet egyik vállalkozót sem arra kényszeríteni, hogy ezeket a közmunkásokat igénybe vegye.
Ráadásul a közmunkások egy jelentős részének – mert nem mindegyiknek, nem akarok
általánosítani - elmúlt négy esztendőben tanúsított viselkedése, nevezetesen hogy úgy ültek
sokszor az út mentén, mint a parti fecskék és főállású lapáttámasztással és vízgereblyézéssel
voltak elfoglalva, ezek valószínűleg nem hozták meg a vállalkozót kedvét abba az irányba,
hogy széles körűen alkalmazzák őket. Ez viszont a közmunkaprogramnak egy óriási
hátrányára válik, ráadásul arra is felhívnám itt a tárca figyelmét, mert kiváló lehetőséget látok
most ebben, hogy sok helyen a munkaügyi kirendeltségek félretájékoztatják a mezőgazdasági
vidékeken a mezőgazdasági vállalkozókat, nevezetesen elriasztják a vállalkozókat ezeknek a
közmunkásoknak a foglalkoztatásától, mondván, hogy a mezőgazdasági vállalkozók erre a
programra nem tudnak rácsatlakozni. Holott az a helyes megfogalmazás, hogy őstermelőként
nem, de egyéni vállalkozóként mezőgazdasági vállalkozók is igénybe vehetnének
közmunkásokat, és szüreti munkák idején bizony, nagyon sok munkaerőt fel tudna szívni.

Tehát ha ilyen problémákkal küszködünk, tehát sokszor alapvető kommunikációs
problémák is felmerülnek, akkor egy ekkora foglalkoztatási kapacitást magában rejtő

közmunkaprogram lehetőségét csak néhány adminisztrációs okra hivatkozva, hogy most
beilleszthető-e a jelenlegi Nemzeti Közfoglalkoztatási Programba vagy azzal párhuzamosan,
külön programként kellene kezelni, szerintem ez legyen a legkisebb problémánk, ezen már el
tudnánk vitatkozni, ebben meg tudnánk egyezni. De a vita lehetőségét lezárni, amikor négy
ilyen fontos, kiemelt szempontot is ötvöz és mindegyiket fejlesztené, mindegyiket a
konstruktív ellenzékiség kereteiben megfogalmazott javaslatként elősegítené, az
meggondolatlanság és pazarlás lenne. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Dankó képviselő úr jelentkezett.

DANKÓ BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekszem nagyon rövid lenni,
mert részben már elvették a kenyeremet az előttem szólók. Egy picit megerősítése a korábban
elhangzottaknak. Az alapötlet nagyon tetszik egyébként, tehát ha szívvel hozzuk a döntést,
akkor azt gondolom, hogy el kell fogadnunk azt, hogy az épített történelmi örökségeinket meg
kell védeni, fel kell újítani és meg kell őrizni az utókornak, sőt én szívem szerint
kiegészíteném mindenféleképpen a kastélyokkal is ezt az alapötletet.

Azonban a megvalósításra tett javaslat szerintem is több ponton aggályos. Részben
azért, mert aki már foglalkozott közmunkásokkal és közelről látta az ő tevékenységüket, az
egyetért azzal a régi alapvetéssel, hogy közmunkásokkal nem lehet várat építeni.

A másik probléma, ami az előterjesztésben van, illetve az ötletben van, hogy
amennyiben elkészülnek ezek az épületek és ezt fenn kell tartani, működtetni kell, két
lehetősége van az adott önkormányzatnak vagy bárkinek, aki a kezeléssel meg lesz bízva,
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hogy keveset tegyen-e hozzá a működtetéshez avagy sokat, attól függően, hogy mennyi turista
fogja látogatni.

Tehát azt gondolom, hogy az ország jelenlegi helyzetében és állapotában ezt az igen
jelentős forrást, amit erre kellene szánni, ezt jóval hatékonyabban el lehet költeni mind a
foglalkoztatás, mind pedig gazdaságfejlesztés terén. Mondom ezt úgy, hogy nekem egyébként
szívügyem a turizmus fejlesztése, de ez egy olyan terület, ami akkor lesz majd aktuális, ha
egyszer talán eljutunk oda, hogy jóléti állam lehet Magyarország, és lehet ilyenbe pénzt
fektetni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Akkor a második körben és ezzel a bizottság tagjai
közül utolsóként Pál képviselő úrnak adom meg a szót, és utána a minisztérium képviselője,
illetve az előterjesztő nyilván még a vita lezárása előtt hozzászólhat. Képviselő úr,
parancsoljon!

PÁL TIBOR (MSZP): Elnök Úr! Köszönöm szépen a szót. Én azért szeretnék a
közmunkások mellett szólni. Mondod, hogy közmunkásokkal nem lehet várat építeni. Jelzem,
hogy közmunkásokkal lehet iskolát működtetni, közmunkások karbantartók és gondnokok
egy intézményben, közmunkások lakást újítanak fel a városban és sok helyen vidéken,
közmunkásokkal az intézmény-felújításokban részt lehet venni. Tehát ezt a tevékenységet
szerintem el tudják végezni.

De azért kértem szót, mert az elnök úr hozzászólása kapcsán szeretnék reagálni.
Majdnem olyan megint a helyzet, mint az előző napirendnél, hogy mindig mindenről ugyanaz
jut az eszébe az elnök úrnak, és az elmúlt nyolc év. Jelzem, hogy amikor a költségvetés vitája
volt, akkor is elmondtuk, magam is elmondtam, hogy általában pénz arra van, amire a
döntéshozók úgy gondolják, hogy fontos cél. Ebben az esetben itt a célt senki nem vitatta. A
költségvetés vitájában felhalmozás kérdésében előkerült egy stadion építése, az a kérdés, hogy
most az a fontosabb, hogy stadiont építsünk 11 milliárd forintért vagy az, hogy a várak
felújítását közmunkában megcsináljuk.

Elnök úr, ha ez a kérdés, akkor nem pénzkérdés van, hanem célkérdés van, ebben az
esetben azt gondolom, hogy inkább a várakra kellene ezt a pénzt fordítani. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Drága képviselő úr, már csak a vendégeink miatt is ne folytassuk ezt az igen
terméketlen mederbe vitt vitát. Tasó úron is láttam, hogy csillogott a szeme, mivel azt
mondtam, hogy ez az utolsó, mivel sok vendégünk van a következő napirendhez, szerintem
menjünk tovább. Ha elmaradt volna ez a hozzászólás, akkor szerintem egy kicsit jobb lett
volna, de ez már az én elnöki megjegyzésem, ami természetesen szubjektív.

Akkor kérem a minisztérium képviselőjét, államtitkár urat, hogy az elhangzott vitához
az észrevételeit tegye meg, és utána pedig Lenhardt képviselő úr, mint előterjesztő megkapja a
zárszóra a lehetőséget.

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Nagyon rövid leszek, nem visszaélve a türelemmel és az idővel. Tehát rögzítsük: a tárca is és
a kormány is ezekkel a célokkal, tehát a műemlékhelyeknek a megőrzésével egyetért. Ez vitán
felüli, ez nem képezi vita tárgyát.

Most ez a javaslat nem a közmunka új rendszeréről szól, egyébként is a kormányzat
dolgozik azon, hogy a közmunka új rendszerét megújítsa, ennek lesz a nyárra hozadéka, és
abba természetesen számos új elemet be lehet emelni.

Ami a központi irányítást illeti: most nem elmerülve a részletekben, természetesen
vannak országos közmunkaprogramok, azok felülről szervezettek és irányítottak. Ezek helyi
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érdekű közmunkák, nyilvánvalóan egyeztetést kell tartani az önkormányzatokkal, és az
önkormányzatokkal célszerű kijelölni, hogy mire vegyenek igénybe közmunkást.

Szeretnék eloszlatni egy félreértést. Nincsenek kizárva a jelenlegi
közmunkarendszerből a vár- és kastélyfelújítások. Direkt azért hoztam konkrét példákat, hogy
a jelenlegi közmunkarendszerben is van ilyen típusú közfoglalkoztatás. Tehát azok a várak és
kastélyok, amelyeket felsoroltam, azok ilyen közmunkarendszerben működnek, és azt sem
állítom, hogy nincs olyan közmunkás, aki ne lenne alkalmas ilyenbe történő bevonásra, én
csak azt mondom, hogy bizonyos műemlék-jellegű épületeknél más szakértelemre is szükség
van.

Akkor még egy mondat: azt gondolom, az pedig végképp nem a tárca tiszte, hogy a
műemlék-politikával kapcsolatos álláspontot kifejtsen, tehát hogy ezt miként kell
helyreállítani, az egy másik tárca kompetenciája. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Képviselő úr, parancsoljon!

Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik) reagálása a vitában elhangzottakra

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Sajnos, azt kell kiemelnem, hogy itt a
képviselők többsége, vagy nem tudom, hogy többsége-e, de nagyon sokan polgármesterek,
legtöbbjük rendelkezik önkormányzati tapasztalattal, úgyhogy pontosan látják azért itt a
problémákat. Az egyik legfőbb, hogy az idei évre sajnos, az egész közmunkaprogramot –
ahogy Ivády Gábor is említette – a kormány lefejezte, gyakorlatilag megszűnt, minimálisan
maradt meg. Az elmúlt években, amikor még lehetett jelentős számban közmunkásokat
alkalmazni, sok polgármesternél olyan panasz is volt, hogy ő nem tudja, mire, nem tudja,
hogyan felhasználni. Előfordult az az extrém eset is, azt hiszem, valahol Baranya megyében,
ahol verebeket számolt valamennyi közmunkás, mert nem lehetett másra felhasználni, és ezt a
polgármester le is nyilatkozta.

Itt egy lehetőséget is bemutattunk, és ahogy Apáti István nagyon helyesen
összefoglalta, egy olyan komplex javaslattal, ami egyszerre nagyon sok területre hajt hasznot
és olyan pozitív inputot, amivel fejlődést lehetne elindítani országos szinten.

De ami a legfontosabb, az valóban az, hogy a közmunkaprogramhoz kell hozzányúlni.
Tehát így nyilvánvalóan nem alkalmas. A Jobbik elképzelése ezen a téren is radikális. Mi
szeretnénk, ha az egész segélyrendszert megszüntetnénk, és helyette munka lenne. Tehát
legyen az természetes, hogy csak munka ellenében lehessen boldogulni. Aki nem dolgozik,
meghal, így is lehet mondani egyszerűen, és ez a realitása a való világnak.

Úgyhogy azért is próbáljuk ezt a témát több oldalról körbejárni, mert ha ezen nem
változtatunk, akkor az egész ország nem tud kilábalni abból a nagyon összetett, gazdasági és
társadalmi válságból, amiben benne vagyunk.

Lehet, hogy most megdöbbennek, de gyakorlatilag valóban az a lényeg, hogy a
munkanorma legyen a természetes, és igenis, azért a minimum 30-40 ezer forintért is kelljen
megdolgozni, és aki nem dolgozik meg, az utána el tudja veszíteni a közmunkát is, tehát
következménye is legyen az egész rendszernek.

Nagyon reméljük, hogy ezeknek az elveknek a jegyében fog az új kormányzati
közmunkaprogram megvalósulni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr, akkor összefoglalom a vitát. Úgy vettem
észre, hogy magával a céllal, mind a várak megmentésével, illetve a műemlékvédelemmel,
mind pedig a közmunkaprogram fontosságával mindenki egyetértett, még a kormányzati
álláspont is úgy gondolom, hogy megegyezett ezzel. Azonban ha jól értettem, akkor a tárca,
illetve a kormányzat álláspontja az előterjesztéssel kapcsolatban az, hogy felesleges most
külön erről bármifajta törvényt vagy bármifajta jogszabályt alkotnunk, hiszen mindegyik
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olyan cél, amelyet megfogalmaz ez a képviselői előterjesztés, az beleemelhető a jelenlegi
szabályozásba is. Ezért a kormány és a tárca nem támogatja, hogy külön tárgysorozatba
vegyük ezt az előterjesztést.

Szavazás a tárgysorozatba-vételről

Kérem a bizottságot, hogy szavazzon! Aki támogatja a tárgysorozatba-vételt, az
kézfelemeléssel most szavazzon! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem támogatja a tárgysorozatba-
vételt? (Szavazás.) 13 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodás.

Tehát nem vettük tárgysorozatba.
Államtitkár úr, köszönöm szépen a részvételt.
Rátérnénk a 2. számú napirendi pontunkra, egy órás késéssel a körülbelül

meghirdetetthez képest. Ebből láthatják, kedves vendégeink, hogy ebben a bizottságban
valódi munka folyik. (Derültség.)

A Törökbálint Tükörhegyen épülő lakópark építésével kapcsolatban a bizottság
által bekért jelentések megvitatása

A 2. számú napirendi pontunk a törökbálinti Tükörhegy-lakópark építésével
kapcsolatban a bizottság által bekért jelentések megvitatása. Ez egy második kör.
Megérkeztek a minisztériumoknak, illetve az országgyűlési biztosnak az ezzel kapcsolatos
véleményei.

Azt kérem első körben, hogy az érintett minisztériumok, illetve az ombudsman fejtse
ki vagy foglalja össze röviden az álláspontot, és akkor ezzel kapcsolatban majd az érintettek
természetesen szót kapnak. Ha lehetséges, elsőként Szaló Péter helyettes államtitkár urat
kérném meg a Belügyminisztérium képviseletében, hogy foglalja össze az ezzel kapcsolatos
belügyminisztériumi állásfoglalást.

Dr. Szaló Péter államtitkár (Belügyminisztérium állásfoglalása

DR. SZALÓ PÉTER területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár
(Belügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! Röviden előrebocsátanám a jelentés tartalmát, hogy
az építéshatósági eljárások felülvizsgálata során, ahol a kormányhivatal vezetője járt el,
megállapította, hogy felügyeleti intézkedésre nincs szükség, az építéshatósági eljárások a
hatályos szabályoknak megfelelően folytak le. Ugyanakkor hozzáteszem, hogy felülvizsgáltuk
a településrendezési eszközöket, azok jóváhagyásának folyamatát is. Itt találtunk olyan
érdeksérelmet, ami egyértelműen az érdekeltek, tehát az ott lakó állampolgárok érdekeinek
sérelmével jártak.

Az önkormányzat a 2005. évi módosítás során követett el ilyen szabálytalanságokat.
Szeretném előrebocsátani, hogy a kormányzatnak a településrendezés felülvizsgálatával
kapcsolatban nincsen jogosítványa, csak bíróság, illetve az Alkotmánybíróság járhat el a
rendezési tervek vonatkozásában, csak a bíróságok bírálhatják felül.

Az önkormányzat döntései ugyanakkor építési jogot keletkeztettek, így amennyiben
felülvizsgálatra kerülnek a rendezési tervek, csak új eljárás keretében lehet érvényesíteni adott
esetben az új rendezési tervezési elhatározásokat, ha például módosítani akarják a terveket.

A történet lényege, hogy 2001-ben az önkormányzat kertvárosias és településközpont
vegyes területeket határolt le, pontosabban meghatározta azokat, de nem határolta le közöttük
a határokat, ezzel bizonytalanságot teremtett, és többek között nem rendelkezett a középületek
helybiztosításáról.

2005-ben azonban már a lehatárolást megtette a különböző építési övezetek között, ez
megjelent a szabályozási tervekben, és megjelent a kötelező és irányadó telekhatár is.
Meghatározta az építési eljárás határát, a telken belüli építési helyet, és meghatározta, hogy a
kilátás védelme érdekében szabadon álló beépítési mód építhető ezen a területen. Ugyanakkor
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maguk a dokumentumok mégiscsak zártsorú beépítést mutatnak, és ez volt az egyik, ahol
sérült a jogbiztonság. Ugyanakkor olyan magassági szabályozást alkotott, ami persze
összhangban van az országos településrendezési és építési követelményekkel, kihasználták az
abban rejlő maximális lehetőséget, hogy például az 5 százalékos lejtő fölött minden egy
százaléknál 20 centiméter épületmagasítást tett lehetővé, illetve olyan elemeket is beiktatott,
hogy például épületrészeket összekötött egy folyosóelemmel, ilyen módon megnövelte az
épülethosszot, az arra eső épületmagasságot, ebből kell kiszámolni az építménymagasságot.
Tehát ezzel is egy jelentős nyereségre tettek szert. Erre mondtam a múltkori bizottsági
meghallgatáson, hogy trükkös megközelítés jogilag lehetséges, de ezzel tulajdonképpen a
leírtakhoz képest eltért a tartalmi vonatkozásokban.

2009-ben módosította az önkormányzat a 43. számú rendeletében a településrendezési
eszközöket. Ebben megtörtént a javasolt telekalakítás, meghatározta a kertvárosi övezetre a
minimális és maximális telekméretet, ugyanezt azonban nem tette meg a településközpontra,
tehát bele volt kódolva a telekegyesítés lehetősége, hogy majd a szabadon álló építményekből
kvázi egy zártsorúnak tűnő építményegyüttes jöjjön létre. Míg a kertvárosi övezetben
meghatározta a maximális lakásszámot, hogy csak két lakás építhető, addig a városközpont
területén ilyen előírást nem alkalmazott. Ez is benne hordozta a későbbi teljes körű kiépítés
lehetőségét.

A hatósági eljárással kapcsolatban szeretném elmondani, hogy egyrészt volt előzetes
vizsgálati eljárás, környezetvédelmi jogszabályok szerinti, amit a Közép-dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség bírált el, ami aztán
megállapította, hogy jelentős környezeti hatása nincs. Ugyan eljárási szempontból megfeleltek
a követelményeknek, hiszen hirdetményi úton erről értesítést tett közzé az eljáró szerv.

Problémát jelentett, illetve kérdéseket kaptunk az ügyféli jogkör kiszélesítésével
kapcsolatban. Szeretnénk jelezni azt, hogy az eljáró építésügyi hatóság a Ket. 15. §-a alapján
állapította meg az ügyféli jogkört. Ennek kiterjesztése jogilag nem megalapozott, tehát
mindenkit bevontak, aki jogilag indokolt, az építtetőtől a közvetlen szomszédos telekkel
rendelkezőkig, stb.

Az ügyféli jogkör bővítése csak abban az esetben lehetséges, ha a Ket. 117. §-a
alapján valamely szakhatóság megállapít egy hatásterületet, lehet környezetvédelmi,
tűzvédelmi, közegészségügyi, közlekedési, kulturális örökségvédelmi szakhatóság. Egyik
szakhatóság sem tett ilyen kiterjesztésre javaslatot, és az építésügyi hatóságnak nincs jogköre
ilyen értelemben a társadalmi részvétel biztosítására vagy annak kiterjesztésére.

A vizsgálatok alapján, amit a kormányhivatal végzett, a kifüggesztésnek eleget tettek,
az elvi építési engedélyt, építési engedélyt, elvi telekalakítási engedélyt kifüggesztették,
illetve azok módosításait.

Felmerült még kérdésként az illeszkedés, hogy nem illeszkedik a környezetbe. Az
illeszkedésnek meghatározott követelményrendszere van az építési törvényben. Illeszkedési
szabályokat akkor alkalmazunk, ha nincsenek településrendezési eszközök, de ha van
szabályozási terv, ha van helyi építésügyi szabályzat, akkor azok az irányadók, amelyeket a
testület hagy jóvá. Tehát itt az alkalmazkodás szabályai helyett nyilván ezek az irányadók.
Ugyanígy, ahogy említettem, az építménymagasság számítása is jogilag rendben van, végül is
a szabadon álló követelménynek is jogilag megfelel, miközben tartalmilag persze a kép mást
mutat.

Végül megismételném, hogy a hatósági szakemberek jogalkalmazók, ők nem írhatják
felül a rendezési terveket, nekik a helyi építésügyi szabályokat alkalmazni kell, és ezért talált
okot a kormányhivatal vezetője a felügyeleti intézkedés meghozatalára. Ugyanakkor a
beruházás, a tervezett beépítés elhatározása, szabályozása, az engedmények kialakítása, az
érdekeltek figyelmen kívül hagyása a településrendezés egész folyamatán belül, az ismertetett
módon pedig aggályos módon történt. Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Ha jól tudom, akkor önnek egyéb
elfoglaltsága miatt mennie kell, de a minisztérium részéről főosztályvezető úr itt marad. (Dr.
Szaló Péter: Igen.) Köszönöm szépen.

Most kérem a Vidékfejlesztési Minisztérium képviseletében Dobi Bálint
főosztályvezető urat, hogy mondja el a minisztérium állásfoglalását a kérdéssel kapcsolatban.

Dr. Dobi Bálint f őosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium) állásfoglalása

DR. DOBI BÁLINT főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A decemberi ülést követően a minisztérium
megkereste az ügyben eljáró Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőséget, a Főfelügyelőséget, valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóságot. Áttekintettük, hogy melyek voltak azok a hatósági cselekmények, amelyek
megelőzték tulajdonképpen a most kialakult helyzetet.

Ezzel kapcsolatban foglaltuk össze röviden és reményeink szerint közérthetően a
január végén eljuttatott összefoglalónkat.

2007 áprilisában egy úgynevezett előzetes vizsgálati eljárásra került sor. Ekkor még a
26 telkes, 3 emeletes vegyes településközpont szerepelt a dokumentációban. A Felügyelőség
ekkor a határozatában arra a következtetésre jutott, hogy a beruházásnak várhatóan nem lesz
komoly, jelentős környezeti hatása.

ELNÖK: Főosztályvezető úr, ne haragudjon, nem akarom megakasztani, de lehet,
hogy én nem mondtam, és ez az én hibám, hogy a bizottság tagjai egyébként megkapták a
részletes jelentést mindenkitől. Ezt csak azért szeretném elmondani, hogy ha lehet, akkor
kérem, foglalja össze, hogy egyébként mik a következtetések, megállapítások. Köszönöm
szépen.

DR. DOBI BÁLINT főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tehát
áttekintettük a környezetvédelmi eljárást, a vízellátást, a csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos
hatósági eljárásokat, illetve az építési engedélyezési eljárásban szakhatóságként működött
közre a budapesti székhelyű felügyelőségünk. Ezen kívül a Nemzeti Park Igazgatóság is részt
vett a folyamatban, azonban tekintettel arra, hogy a terület nem védett sem országosan, sem
pedig az európai jelentőségű, úgynevezett Natura 2000-es területek nem találhatók itt, éppen
ezért kifogást nem emelt.

Összefoglalóan azt mondhatom, hogy a kialakult helyzet, az ahhoz vezető tájékoztatási
hiányosságok álláspontunk szerint nem a környezetvédelmi hatósági eljárások során merültek
fel, tehát az úgymond kialakult demokratikus deficit alapvetően nem a környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi hatóságok mulasztásának köszönhető. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Most pedig megkérném Fülöp Sándor
országgyűlési biztos urat, köszönve, hogy eljött, hogy legyen szíves, az ő megállapításainak a
lényegét közölni velünk.

Dr. Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának megállapításai

DR. FÜLÖP SÁNDOR, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa: Köszönöm szépen,
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Én is az idő előrehaladta miatt rövid leszek. Magánszemélyek és
a Tükörhegyi Közéleti Egyesület panaszára indítottunk eljárást a 2001-es, 2005-ös, 2009-es
településrendezési eljárásokat, a hatásvizsgálatot és a helyi építési engedélyezési eljárást
vizsgáltuk, az összes iratot bekértük. Azt azért nem tudom megállni, hogy ne mondjam, hogy
tulajdonképpen az ombudsman eljárásának az a versenyelőnye a hatóságokkal, hogy mi az
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összes szakmai szempontot próbáltuk mérlegre tenni. Nyilván egy-egy szakma képviselői,
egy-egy hatósági ágazat ezt nem teheti.

ELNÖK: Ezért lett a harmadik ombudsman.

DR. FÜLÖP SÁNDOR, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa: Nagyon is
egyetértek ezzel az elrendezéssel. Tehát igazából arról van szó, hogy voltak ugyan
jogszabálysértések, amire mind a két minisztérium utalt, de valójában az egésznek a
társadalmi hatását nem nagyon tudták kezelni a különféle hatóságok eljárásai. Arról van szó,
hogy 1990 és 2008 között 34 százalékos lakosságnövekedés volt Törökbálinton, tehát 9
ezerről durván 12 ezerre nőtt, és a terv hatására további 4 ezer fővel – és nem ez az egyetlen
terv ezen a területen – nőne Törökbálint lakossága. Bevételhez jut a város, de olyan
kiadásokat generál, amelyek néhány év múlva összeroppanthatják. Az önkormányzati törvény
8. §-a alapján az infrastruktúrát meg kell hogy teremtse: közlekedés, közművek, oktatás és
egyebek.

Tehát itt ez egy nagyon komoly csapdahelyzet, és a típushibák megjelentek az ügyben.
Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy a bizottság foglalkozik ezzel az üggyel. Már ez maga is
egy típushiba volt, hogy az önkormányzat így megpróbál előremenekülni és beruházói
érdekeket szolgál, és nem tudja figyelembe venni a valódi lakossági érdekeket. Típushiba az,
ami a nyilvánossággal történt, és típushiba az, hogy az építési engedélyezési eljárástól és
visszamenőleg a településrendezési eljárásig milyen jogszabályokat sértettek meg. Azt
gondolom, hogy ezen érdemes nagyon röviden átszaladni.

Tehát az országos regionális és megyei rendezési tervvel nem volt összhangban. Az
építési törvény és az OTÉK településrendezési szabályaival több helyen nem volt
összhangban, ezt nem akarom megismételni, mert már elhangzott. Zajvédelmi,
közlekedésbiztonsági, kulturális örökségvédelmi, közegészségügyi jogszabályokat sértettek
meg a rendezési terv meghozatala során, és ami – és ez a legfontosabb – végigvonult az egész
eljárás során, az az érintett közösségek kihagyása, kizárása az eljárásból.

Nem értesítették őket vagy csak hiányosan értesítették őket mind a három
településrendezési eljárásban. A kétlépcsős véleményezési eljárás szabályait megszegték a
településrendezés során, a vélemények figyelembevételére semmilyen módon nem került sor.
Itt egyvalamiben Szaló Péter úrral vitában állunk: valóban a hatásvizsgálati eljárásban
elküldték a jegyzőnek az értesítést arról, hogy megindult az eljárás és majd közösségi
részvételről lehet szó, a jegyző azonban nem függesztette ki a lakosság számára. Tehát itt
megint megakadt az információ, nem tudott a lakosság erről. És az építési engedélyezésben is
a hirdetményi értesítés szabályait megszegték.

Tehát mindez oda vezetett, hogy maga a polgármester is elismerte – és ez a pozitívum
az ügyben -, hogy vissza kell vonni, a hatályon kívül helyezését fogja a szabályozási tervnek
javasolni. Ezzel együtt érthető módon az önkormányzat kivár. Tehát úgy gondolom, belátták,
hogy ez egy hibás döntéshozatali folyamat volt, azonban valóban az ügyféli jogokkal lehetne
csak operálni. Most már ők hiába módosítják a rendezési tervet, ha egyszer az engedély
megvan és építkeznek vad ütemben. Ilyenkor többnyire a beruházó megkettőzi,
megsokszorozza az erőfeszítéseit.

Ha az ügyféli jogokkal kapcsolatos véleményünk szerint súlyos jogszabálysértéseket a
hatóságok nem orvosolják, akkor az egész vizsgálati eljárásnak nincs igazán értelme. Ebben
vitában állunk természetesen, mint mindig az ügyféli jogok szempontjából a hatóságokkal. Mi
úgy látjuk, és ebbe most nem akarok belemenni, ha kérdés lesz – mert ez nagyon fontos
kérdés -, nagyon szívesen részletezem ezt a kérdést, de nem akarom önöket ezzel most
feltartani, mert nem biztos, hogy ebbe most bele akarnak menni. Mindenesetre, ha nem lesz új
építési engedélyezési eljárás, akkor semmit nem ér az, hogy az önkormányzat szánja-bánja a
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bűneit és egy új településrendezési tervet hoz, mert olyan nincs Magyarországon, hogy a már
megépült drága ingatlanokat bármilyen bíróság vagy hatóság is lebontassa. És akkor még nem
beszéltünk arról, hogy a rendezési terv módosítása esetén bizony, az építési törvény 30. §
különféle rendelkezései alapján – vannak ott azért kivételek is, erre felhívom a figyelmet –
kártalanítási fenyegetés is lebeg az önkormányzat feje fölött.

Amikor az önkormányzati törvényt tárgyalják majd – és ez lenne az utolsó mondatom
-, kérem, figyeljenek arra, hogy mennyiben kiegyensúlyozott a beruházói és a lakossági érdek
a kártalanítási szabályok között. Tehát az építési törvény 30. §-ára, kérem, emlékezzenek
majd, az annak megfelelő rendelkezésre, amikor önök elé kerül az önkormányzati törvény
koncepciója. Köszönöm szépen, hogy foglalkoznak ezzel az üggyel.

ELNÖK: Köszönöm szépen, biztos úr. Ha megengedi, arra, amit mondott, csak egy fél
mondat kiegészítést tennék. Itt a hatásvizsgálatokról beszélt, és ez tipikusan egy olyan
helyzet, amikor Törökbálintról beszélünk, hogy én azt tapasztalom budapesti
polgármesterként, hogy ezeknek a Budapest közelében lévő településeknek az agglomerációs
vizsgálatát is el kellene végezni, hiszen egyébként nagyon gyakran látjuk, hogy az a fajta
többletterhelés, ami jelentkezik a Budapest környéki településeken, az utána megjelenik a
budapesti úthálózatban, ellátó hálózatban. Magyarul: tovább növeli azokat az ellátási és egyéb
problémákat, amelyek Budapesten belül keletkeznek már, hiszen az ide kiköltözők nagy része
egyébként életvitelszerűen – leszámítva, hogy hová megy haza és hol tölti el a szabadidejét –
utána a városban éli ugyanúgy az életét. Ez csak egy megjegyzés volt budapestiként.

Ha megengedik, a hivatalos vélemények végén szeretném tájékoztatni a bizottságot,
hogy megkaptam a Pest megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzési és felügyeleti
főosztályának a levelét, amelyet Szőke Péter úrnak írtak, az Egyesület elnökének, amely
állásfoglalás március 2-ai, és amely arról szól, hogy az Étv. 9. § (7) bekezdése értelmében
véleményezési eljárás folytatása nélkül nem fogadható el, és az Étv. minden esetben
kötelezővé teszi az önkormányzat számára ezt az előírt véleményezési eljárás lefolytatását. A
megállapítás szerint a Tükörhegyre vonatkozó 2005-ben, 2009-ben elfogadott
településrendezési eszközök megalkotása során több esetben megsértette az Étv. 9. §-ában
szabályozott eljárást, ezért a hivatal a Tükörhegyre vonatkozó 2005-ben és 2009-ben
elfogadott településrendezési eszközeivel szemben törvényességi észrevétel kibocsátására tesz
javaslatot. Ezt még szerettem volna elmondani.

Most elsőként, ha úgyis a neki szóló levélből idéztem, akkor Szőke Péter urat, a
Tükörhegyi Közéleti Egyesület elnökét illeti a szó, hogy reagáljon az itt elhangzottakra.
Mindenkitől kimértséget és koncentrációt kérek, hogy a lényeg hangozzon el, hogy ne menjen
át parttalan vitába, és utána természetesen a további hozzászólásokra is módot adok.
Parancsoljon, elnök úr!

Szőke Péter, a Tükörhegyi Közéleti Egyesület elnökének reagálása

SZŐKE PÉTER, a Tükörhegyi Közéleti Egyesület elnöke: Köszönöm szépen, elnök
úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Először is szeretném megköszönni, hogy a bizottság
ilyen lelkiismeretesen foglalkozik a problémánkkal. Itt több mint tízezer ember közvetlen
sorsáról, azontúl pedig adott esetben – amit ön is említett, elnök úr – agglomerációs
hatásokról is beszélgetünk. Úgyhogy ez valóban egy fontos, legalábbis mi azt gondoljuk,
hogy ez egy fontos dolog.

Szeretném megköszönni, hogy a tavalyi bizottsági ülésen ötpárti, egyhangú döntést
hoztak arról, hogy ezt az ügyet ki kell vizsgálni. Úgy tűnik a vizsgálati eredmények fényében,
hogy ez nem alaptalan döntés volt. Szeretném megköszönni a hivataloknak, a
minisztériumoknak az áldozatos munkáját, amivel megpróbálták kivizsgálni ezt az ügyet és
külön megköszönöm a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának, hogy ilyen alapossággal
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és ilyen lelkiismeretesen vizsgálták ki, és ekkora energiát fektettek abba, hogy kiderüljenek
azok a folyamatok, amelyek itt lezajlottak.

Nagyon sajnálom, hogy a legutóbbi alkalommal polgármester úr lemondta a
részvételét a bizottsági ülésen, az ülés előtt, és most külön köszönöm, hogy el tudott jönni,
hogy ezáltal most a város is képviseltesse magát az ülésen.

Igazából a vizsgálati anyagok kimutattak jó pár törvénytelenséget és
szabálytalanságot, illetve az országgyűlési biztos úr is elmondta, hogy milyen kevés lehetőség
van a dologban. Én egyre szeretném felhívni a bizottság figyelmét, hogy mivel olyan
törvénytelen állapot teremtődött, amit több hivatal is kimutatott, szeretném kérni, hogy ha a
bizottság kezdeményezne egy törvényességi, ügyészségi felülvizsgálatot az egész folyamatra.
Én egy ügyészi óvásra gondolnék, ami egy olyan lehetőség, ami ezt az egész folyamatot meg
tudja állítani, fel tudja függeszteni, pont azért, hogy ne tudjon tovább sérülni az ott lakó
emberek, polgárok érdeke, és meg lehessen vizsgálni, hogy ebből a helyzetből hogyan lehet
úgy kijönni, hogy a kecske is jóllakjon és adott esetben a káposzta is megmaradjon.
Köszönöm szépen, csak ennyit szerettem volna mondani.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor most megadnám a szót Törökbálint
polgármesterének, Turai István úrnak. Polgármester úr, parancsoljon!

Turai István, Törökbálint polgármesterének hozzászólása

TURAI ISTVÁN, Törökbálint polgármestere: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Mindenekelőtt szeretném nyilvánosan megkövetni a bizottságot azért, mert a december 15-ei
ülésen nem vettem részt, nem tudtam részt venni. Szeretném megismételni azt, hogy a
település levélcíme megváltozott, bár innen elküldték, hozzám nem érkezett meg a meghívó,
illetve túl későn értesültem a bizottság üléséről. Ennek ellenére mindent meg kellett volna
tennem annak érdekében, hogy ne helyettesítésemről, hanem személyes részvételemről tudjak
gondoskodni. Sajnálom, hogy ezt elmulasztottam, mondom még egyszer: megkövetem a
bizottságot ez ügyben.

Az elhangzottakkal kapcsolatban azt gondolom, hogy elég határozott álláspontja van a
város vezetésének. Nem polgármesteri álláspontot ismertetnék, hanem a képviselő-testület
álláspontját. A képviselő-testület a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa jelentéstervezete
alapján, ennek részleteit vizsgálva, megfogalmazta állásfoglalását, ezt elküldte a jövő
nemzedékek országgyűlési biztosának. Számos helyen próbál pontosítani, illetve
többletinformációkkal szolgálni, remélem, hogy a végleges jelentésben ezekben a
kérdésekben árnyaltabb megfogalmazásra is sor tud kerülni.

Mindazonáltal el kell mondanom, hogy ha számos kérdésben tudunk is magyarázatot
szolgáltatni, egyetlen olyan kérdés marad, amelyikben a város vezetésének el kell ismernie a
hibás döntését, akkor ez együtt jár azzal, hogy a rendelet megsemmisítését, illetve a rendeletet
megalapozó minden döntés megsemmisítését a településnek el kell végeznie.

Pontosan ebből az álláspontból fogalmazta meg a képviselő-testület a február 24-ei
ülésén a következő állásfoglalást. Elég rövid, úgyhogy kérem szíves türelmüket.

Törökbálint Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Tükörhegy IV. területre
tervezett lakótelep-építéssel kapcsolatban szükségesnek tartja az alábbiak közzétételét.

1. Kézhez kapta a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának vizsgálati
jelentéstervezetét, amelyet a biztos véleményezésre megküldött az önkormányzatnak. A
jelentéstervezetben foglaltakkal kapcsolatban az önkormányzat kialakította álláspontját,
amelyet a polgármester megküld a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának. Ez február 25-
én megtörtént.
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A jelentéstervezetben foglalt megállapításokkal kapcsolatban több esetben kért az
önkormányzat pontosítást, illetve szolgált további, adott esetben a biztos álláspontjának
módosítására is alkalmas kiegészítő információval.

Ugyanakkor megállapította az önkormányzat azt is, hogy a jövő nemzedékek
országgyűlési biztosának jelentéstervezetében vannak olyan megállapítások, amelyet el kell
ismernie, és ezeket az önkormányzati véleményben a biztos tudomására is hozott.

2. A jelentéstervezettel kapcsolatos véleményében az önkormányzat kifejezésre
juttatta készségét, amelyet ezúton is megerősítek, hogy a jövő nemzedékek országgyűlési
biztosának végleges vizsgálati jelentése ismeretében kész annak ajánlásai végrehajtására, így
különösen a Tükörhegy IV. szabályozási tervével kapcsolatban kifogásolt döntések,
határozatok és rendeletek visszavonására.

3. Az önkormányzat azt is szükségesnek tartja, hogy megismerhesse a tárgyban
jelenleg is folyamatban lévő, további vizsgálatok eredményét, így a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium felkérésére a Miniszterelnökség
elszámoltatási kormánybiztosa, valamint a Pest megyei Kormányhivatal építési főosztálya,
törvényességi ellenőrzési és felügyeleti főosztálya véleményét.

Ez utóbbi kettő álláspontja azért fontos, mert közvetlenül kapcsolódik az építési
engedély kiadása szabályosságának kérdésköréhez. Az önkormányzat fontosnak tartja
kifejezésre juttatni, hogy az építkezés megakadályozásához nem elegendő pusztán a terület
szabályozási tervének hatályon kívül helyezése, sokkal égetőbb az építési engedélyek
érvénytelenítése, amelyre a jelenleg hatályos közigazgatási eljárási rend szerint a helyi
jegyzőnek nincsen lehetősége. E tekintetben az önkormányzat különösen szükségesnek tartja
a tükörhegyi terület lakosságának ügyféli státuszba helyezését, amelyre a jövő nemzedékek
országgyűlési biztosának jelentéstervezete ajánlási szinten a kormányhivatalt szólította fel.

4. Az önkormányzat kézhez kapta a tervezett lakótelep beruházója jogi képviseletét
ellátó ügyvéd, Széchenyi és Társai Ügyvédi Iroda levelét, amelyben határozott jogi lépések
megtételét helyezi kilátásba az önkormányzattal szemben a következők szerint. „Minden
olyan lépéssel szemben, mely ügyfelem jóhiszeműen szerzett jogainak sérelmével jár,
kénytelenek leszünk a legkeményebben fellépni, és jogainkat mind hazai, mind pedig a
nemzetközi jogi fórumokon megvédeni.”

Ugyanakkor kézhez kapta az önkormányzat azt a tájékoztatást, amelyben a tükörhegyi
tulajdonnal rendelkező pertársaság létrehozásáról tájékoztatják az önkormányzatot,
megfogalmazva a következőket. „Törökbálint Tükörhegy ingatlantulajdonosai perközösség
létrehozását határozták el a városközponti lakótelep-beruházás által számukra okozott károk
megtérítésének érdekében. A perközösség, mint felperes a kártérítési pert a város
Polgármesteri Hivatala és képviselő-testülete ellen indítja.”

6. Az önkormányzat tudomásul vette a kilátásba helyezett jogi lépéseket, amelyek
tekintetében kizárólag a helyi társadalom tagjai és tulajdonosi érdekük védelmét tartja
feladatának.

Tisztelt Bizottság! Egy olyan dolog van, amivel kapcsolatban szeretném, ha a
bizottság nyilvánossága előtt is elhangozhatna, egy olyan válaszunk van az ombudsmani
jelentéssel kapcsolatban, amelyik a nyilvánosság, illetve a tárgyalt településrendezési
eszközöknek a lakosság által történő ismeretére utalna.

Eltérő a véleményünk, mert bizonyításként megküldtük biztos úrnak Törökbálint
hivatalos hírlevelének 2002 májusi, 2005 februári, 2005 márciusi, 2005 áprilisi két számának,
a 2006 májusi, a 2008 decemberi, a 2009 áprilisi, 2009 augusztusi számait, melyeket mint
korábban jeleztük, 1999 óta minden háztartáshoz eljuttatunk. Mellékeltük a 2006. évi
közmeghallgatásra készült beszámolót, a 2009. április 24-ei közmeghallgatási jegyzőkönyvet,
mindegyikben van szó erről a kérdésről.
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Ezek mindegyikében értesítettük a lakosságot a szabályozási terv aktuális helyzetéről,
ezen felül Törökbálint hivatalos honlapján a testületi és bizottsági előterjesztések és döntések
mindenki számára elérhetőek voltak.

Még egy adalék, a Tükörhegyi Közéleti Egyesület akkori elnöke az 2002 és 2006
közötti önkormányzati ciklusban jogi végzettségű önkormányzati képviselő volt, a jogi és
ügyrendi bizottság alelnöke, tehát minden olyan jogalkotási folyamat, amelyik kapcsolódott
ebben az időszakban is a város munkájához, az számára ismert volt. Tehát úgy gondoljuk,
hogy a helyben szokásos, a jogszabály által is így megfogalmazott, helyben szokásos
meghirdetetéseken kívül igyekeztünk minden tekintetben széles körben ismertté tenni ezeket a
lépéseket. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A beruházó kft. képviseletében nekem az van ideírva,
hogy Zvi Frank ügyvezető úr kíván hozzászólni. Nem tudom, hogy ő vagy más, illetve
kívánnak-e hozzászólni ehhez a kérdéshez? (Zvi Frank: Én magam kívánok hozzászólni!)
Kérem, akkor fáradjon egy mikrofonhoz!

Zvi Frank ügyvezető igazgató (Shikun & Binui Kft.) hozzászólása

ZVI FRANK ügyvezető igazgató (Shikun & Binui R. E. D. Substantia Kft.):
(Hozzászólását tolmács igénybevételével teszi meg.) Először is szeretnék elnézést kérni a
bizottságtól azért, hogy nem tudok magyarul, éppen ezért tolmács szolgáltatásait fogom
igénybe venni.

Röviden csak a következőkre térnék ki. Fejlesztőként nagyon is késői szakaszban
kerültünk bele ebbe az egész történetbe. Abban az időszakban, amelyről most a vita szólt,
mintegy 150 magánszemély birtokában volt a kérdéses terület. Ezek a magánszemélyek az
önkormányzattal együttműködve, egyetértésüket fejezték ki a szabályozási terv
átdolgozásával kapcsolatban, amelyre 2005 folyamán került sor.

Ezen túlmenően ez a 150 magánszemély további önszerveződésbe fogott, amelynek
következtében vállalták azt, hogy komoly anyagi ráfordítás segítségével az összes ilyen
infrastrukturális fejlesztést végrehajtatják, amely ahhoz szükséges, hogy értékesíthessék ezt a
területet.

Csupán 2007 legvégén, illetve 2008 elején történt az, hogy a mi társaságunk, mint
nemzetközi ingatlanfejlesztési társaság, javaslatot tett egyáltalán a terület megvásárlására.
Mielőtt megvásároltuk volna a kérdéses területet, természetesen többször is tanulmányoztuk a
szabályozási tervet, több alkalommal is találkoztunk mind a polgármesterrel, mind az
önkormányzat képviselőivel, akik meggyőztek bennünket arról, hogy érvényes szabályozási
terv létezik.

Ezeket az egyeztető tárgyalásokat követően gyakorlatilag kifizettük a vételárat ezen
150 magánszemély által létrehozott közösség számára. A projekt volumenét figyelembe véve,
első körben nem egy normál építési engedélyért folyamodtunk, hanem előzetes építési
engedélyt kérvényeztünk annak érdekében, hogy biztosíthassuk azt, hogy a projekt
előrehaladjon.

Ennek érdekében az egyik legjobb építészi irodát, illetve a legjobb építészt
alkalmaztuk Budapesten, aki teljes mértékben szabad kezet kapott ahhoz, hogy saját belátása
szerint folyamodjon az engedélyek kiadására. Az előzetes építési engedélyt szabályszerűen
meg is kaptuk, ennek időpontjában semmiféle észrevételezés, megjegyzés nem történt a
lakosság, illetve mások részéről. Tehát jogszerűen elkezdhettük a munkálatokat.

Az előzetes építési engedély birtokában ugyanezen neves építészt, Bálint Imrét kértük
meg arra, hogy járjon el annak érdekében, hogy a teljes körű építési engedélyt is
megkaphassuk. A végleges építési engedélyre történő kérelmet benyújtotta az építész, az
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ebben foglaltakat jogszerűen, illetve a jogszabályoknak megfelelően ellenőrizte az összes
illetékes hatóság, és csak ezt követően került az kiadásra.

Szeretném azt is kihangsúlyozni, hogy ebben az időben az építési engedélyt, illetve
annak tartalmát nyilvánosságra hozták, illetve tájékoztatták az összes ügyféli státuszt, ügyféli
jogkört élvező személyt, senki sem emelt ez ellen semmiféle kifogást.

Ezen kívül arra is felhívnám a bizottság figyelmét - ahogy az már korábban elhangzott
a bizottsági ülés korábbi szakaszában a Belügyminisztérium, illetve a Vidékfejlesztési
Minisztérium képviselői részéről -, hogy semmiféle szabálytalanságot nem találtak az építési
engedéllyel kapcsolatosan.

Most pedig ennek dacára egy olyan helyzetben találjuk magunkat, amit
mindenképpen, minden körülmények között kerülni szeretnénk, soha nem kívánjuk ezt
senkinek. Mi egyszerű befektetők vagyunk, akik azt a célt szolgálják, hogy megfelelő, jó
projektekkel szolgálják mind a közösség érdekeit, mind pedig nyilvánvalóan a saját üzleti
érdekeinket.

Még egyszer kihangsúlyoznám azt, hogy ezt a területet mi jogszerűen megvásároltuk,
méghozzá nem a magyar államtól, nem Törökbálint önkormányzatától, hanem 150 olyan
magyar állampolgártól, akik komoly befektetéseket, beruházásokat eszközöltek annak
érdekében, hogy szabályozási terv valósuljon meg, illetve a megfelelő infrastruktúra is
kiépülésre kerüljön.

Még egyszer azt is kihangsúlyoznám, hogy nemcsak a földért fizettünk vételárat,
hanem a társaságunk fedezte az egyéb közüzemi és infrastrukturális beruházások költségeit is,
ily módon gondoskodtunk például a vízvezetékről, a csatornázásról, az elektromos hálózatról
és a kommunikációs hálózat kiépítéséről, amelyek jelen pillanatban is megtalálhatók már a
területen.

Ártatlanul és jóhiszeműen tehát milliárdokat fektettünk bele annak érdekében, hogy
elérjünk egy olyan szakaszba, amelyben jelen pillanatban is tartunk, és úgy látom jelen
pillanatban, hogy amennyiben kár éri a társaságunkat, akkor nem marad számunkra más
lehetőség, minthogy a magyar bíróságokhoz forduljon kártérítésért.

Társaságunk nyilvánvalóan azért tevékenykedik Magyarországon, hogy megfelelő
projektekkel emelje a közösségek életszínvonalát, ily módon tehát szolgálja a közösségeket,
illetve saját magunk számára is üzleti hasznot termeljünk. Semmi esetre sem azért
tevékenykedünk az országban, hogy fölösleges bírósági eljárásokat kezdeményezzünk. Még
egyszer mondom: én magam is nagyon sajnálom, hogy ilyen helyzet állt elő.

Azonban még egyszer azt is el kell mondanom, hogy az egyetlen lehetőség, amely
számunkra rendelkezésre áll, mint lehetőség, az az, hogy a magyar bíróságokon jogorvoslatot
kérjünk a károkozásért, amely bennünket ért. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Az országgyűlési biztos úr is itt hagyja a
főosztályvezetőjét, mert mennie kell a plenáris ülésre, kérdezem a bizottság tagjait, hogy
kérdés, illetve észrevétel az itt elhangzottakkal kapcsolatban bárkihez, tehát polgármester
úrhoz, a befektetőhöz, a minisztériumok képviselőihez van-e. Megnyitom a vitát. Hegedűs
képviselő asszony!

Kérdések, hozzászólások, észrevételek

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Egyszerre kérdezünk is és véleményt is
nyilvánítunk?

ELNÖK: Igen, ez egy ilyen kötetlen forma.
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HEGEDŰ LORÁNTNÉ (Jobbik): Akkor, ha véleményt is szabad rögtön mondani,
akkor először én is szeretném megköszönni Fülöp Sándor úrnak, hogy ennyire összetett
módon vizsgálta ezt az egész beruházást és azzal kapcsolatos összes dolgot.

Azt gondolom, hogy egyébként a hivatalok, amelyek ebben az ügyben eljártak
szakhatóságként vagy bármilyen más módon, valószínűleg hasonló szemlélettel kellett volna,
hogy hozzáálljanak a dolgokhoz. Én azt a 2007-ben az FVM által kimondott tételt, hogy nincs
jelentős környezeti hatása ekkora beruházásnak, ezt továbbra is egy példaértékű mondatnak
érzem. Tehát azért őrület, hogy Magyarországon van olyan hivatal, amely egy ilyen mondatot
kimondhat, leírhat, gyakorlatilag következmények nélkül.

Ha a Fülöp Sándor-i hozzáállás érvényesült volna az FVM munkatársai részéről és az
összes többi szakhatóság részéről, akkor valószínűleg nem tartanánk itt, mert való igaz, amit a
képviselőtársam itt mondott az előbb, hogy alapvetően azért a magyar hatóságok, illetve az
önkormányzat által elkövetett sorozatos hibák voltak azok, amelyek idáig vezettek, hogy
jelenleg itt tartunk.

2001-ben volt egy népszavazási kezdeményezés, pontosan ezen beruházás kapcsán.
Valószínűleg, ha akkor az összegyűlt aláírások hitelesítése kapcsán nem történnek olyan
kérdéses dolgok, amelyek történtek, hanem talán maga az önkormányzat az, aki azt mondja,
hogy ilyen nagyságrendű fejlesztés esetén megkérdezem az állampolgárokat, hogy
nyilvánítsanak mondjuk egy népszavazás kapcsán véleményt, hogy hozzájárulnak-e, jónak
látják-e ezt az irányt, stb., akkor most nem tartanánk itt. Lehet, hogy már akkor eldőlt volna
egyértelműen a dolog, hogy igen, ezt teljes mellszélességgel Törökbálint teljes közönsége
támogatja, vagy pedig az derült volna ki, hogy nem, Törökbálint lakossága nem akar ilyen
ütemben, mint egy rákos daganat növekedni, hanem a maga természetes módján kívánja csak
a települését fejleszteni.

Azt szerettem volna még kérdezni Fülöp Sándor úrtól, de akkor ezek szerint csak a
munkatársától tudom megkérdezni, hogy azt vizsgálták-e, hogy településrendezési szerződést
kötöttek-e a beruházóval, és ha kötöttek, akkor ez milyen tartalmú volt. Azt gondolom, hogy
amikor a 2009-es módosítást jóváhagyta Törökbálint képviselő-testülete, akkor olyan vagyoni
értékű jogok sorsáról döntött, amelyek alapvetően befolyásolták ennek a fejlesztésnek a
megvalósíthatóságát. Tehát igenis, meg lehetett volna állapodni a beruházóval, és az, amit
mondott a beruházó, hogy ők megvették ezt a területet és az infrastruktúráját kiépítették, az
nem településrendezési szerződési alap. Tehát ezért mondjuk ki nyugodtan, hogy az a
minimum, hogy a saját érdekében természetesen és nyilvánvalóan fejleszti az addigi
szántóföldi területet. Egyébként pedig, ha már maga a befektető nemcsak a tükörhegyi
beruházás kapcsán beszélt tevékenységéről, hanem mindenféle más magyarországi
tevékenységéről szólt megható szavakkal, akkor azért egy másodperc erejéig álljunk már meg
a Club Aliga kérdéskörénél, ahol mint tudjuk, már a Nemzeti Nyomozóiroda nyomoz a
kérdésben. Az a beruházás bizony, több milliárdos kárt jelentett a magyar államnak. Van
olyan a KBI munkatársai közül, aki már a Club Aliga beruházásban is aláíróként részt vett, és
már előzetes letartóztatásban van. Tehát én azért itt a Shikun & Binui tevékenységét
Magyarországon nem mondanám teljesen felhőtlennek.

Azon kívül pedig, ha már itt tartunk, én nagyon örültem neki, hogy az
alkotmánytervezetbe bekerült egy olyan mondat, miszerint az önkormányzatok vagyona
nemzeti vagyon, és a nemzeti vagyon átruházására és hasznosítására vonatkozó szerződés
csak olyan szervezettel köthető, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint az
átruházott vagy hasznosításra átengedett nemzeti vagyon kezelésére vonatkozó tevékenysége
átlátható. Akkor most itt, ebben a pillanatban meg szeretnék állni, és ezen rendkívül fontos,
egyelőre még tervezett alkotmányos mondat mellett szeretném tájékoztatni a bizottságot arról,
hogy a beruházót finanszírozó bank, a Hapoalim Bank esetében izraeli rendőrségi és bírósági
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vizsgálati eljárás van folyamatban, éppen egy ilyen, Tükörhegyihez hasonló lakótelep építése
kapcsán, egy korrupciós botrány kapcsán.

Tehát ha ezt az oldalát nézzük a történetnek, akkor azt gondolom, hogy itt is komoly
gondok vannak. Én tehát minden szempontból szeretném támogatni azt, amit a tükörhegyi
civil szervezet munkatársa mondott, hogy ügyészségi felülvizsgálatot kezdeményezzünk az
egész történet kapcsán. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nekem egy kérdésem lenne a polgármester úrhoz, hogy
arról van-e bármilyen adata, hogy az a 150 magántulajdonos, aki kezdeményezte anno és
átsoroltatta ezt a területet, illetve megállapodott ott a különböző változásokról, hogy ők
egyébként ott élnek-e azóta Törökbálinton? Tehát törökbálinti lakosok-e még, vagy ezek
közül hányan élnek ott, ezen a területen?

TURAI ISTVÁN, Törökbálint polgármestere: Nagy részük törökbálinti lakos. Nincs
számottevő nem törökbálinti közöttük, már amennyire a tulajdonosi szerkezetet én annak
idején ismertem. A terület jelentős részét nem érintette ez a rész, az tényleg egy nagy
telekméretű és laza beépítésű kertvárosias lakótelepbe került besorolásra. Ez a rész
közvetlenül elválasztja a ’60-as, ’70-es években épült depó részt a kertvárosias lakóteleptől.
Azért került ez így megfogalmazásra, mert ez a terület egy alközpontja a városnak, és olyan
szolgáltatásokat kívánt a jogalkotó idehozni, nem lakásokat, hanem szolgáltatásokat,
intézményeket, és itt el kell ismerni az önkormányzat hibáját, hogy nem határolta pontosan
körül azt, hogy milyen mértékű lehet ezen a települési vegyes beépítésben a lakásépítés.
Közvetlen kapcsolat ilyen értelemben a település vezetése és a tulajdonosok között nem volt,
sem a Shikun & Binuival, sem a korábbi területtulajdonosokkal településrendezési szerződés
nem volt.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem. Szilágyi Péter!

SZILÁGYI PÉTER (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Először is én is
szeretném kifejezni értetlenségemet, hogy a környezetvédelmi szakhatóságok hogyan tudtak a
jövő nemzedékek országgyűlési biztosa állásfoglalásával teljesen ellentétes vizsgálati
eredményre jutni, miszerint nem számolhatunk itt lényeges környezeti terheléssel. Ha józan
paraszti ésszel is belegondolunk, hogy több ezer lakás, már csak a felépítése után is mekkora
forgalmat generál, úgy vélem, hogy itt nem lehet arról beszélni, hogy itt nem lesz környezeti
terhelés, még ha akár egy kősivatag kellős közepére épülne is, akkor is itt jelentősen meg fog
nőni akár a légúti betegségek száma, vagy akármilyen szennyezésekről beszélhetünk.

A másik dolog, hogy én nagyon szeretném esetleg az ombudsmani hivataltól
megkérdezni, hogy a Ket. 15. § (5) bekezdése alapján lát-e arra lehetőséget, hogy az egyesület
ügyféli jogot kapjon? Én mindenképpen pártolnám ezt és mindenképpen támogatjuk a
törvényességi építésügyi felülvizsgálat kezdeményezését, és szeretném, ha erről szavazna is a
bizottság.

Polgármester úrhoz lenne egy olyan kérdésem, hogy amikor megvizsgálták az
ombudsmani jelentést, milyen okból történt ez zárt ülésen? Ha jól látom, az egyesület
honlapján, akkor ez a megbeszélés zárt ülésen hangzott el. Szeretném megkérdezni, hogy
milyen üzleti indokok indokolhatják azt, hogy egy ombudsmani jelentést zárt ülésen kell
megvitatni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Polgármester úr!
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TURAI ISTVÁN, Törökbálint polgármestere: Nem az ombudsmani jelentés indokolta
a zárt ülésen történő tárgyalását, hanem az a két, egyébként a határozatban is idézett és az
imént elmondott megnyilatkozás, ami részben a beruházó részéről kártérítési fenyegetéssel,
részben a Tükörhegyi Közéleti Egyesület részéről a pertársaság megalakításával kapcsolatban
jelentkezett. Ezek elég jelentős vagyoni következményekkel járó döntések, emiatt tárgyalta
zárt ülésen a képviselő-testület, de minden döntését nyilvánosságra hozta.

ELNÖK: Parancsoljon, az ombudsmani hivatal főosztályvezetője kíván szólni!

DR. BABAI-BELÁNSZKY TAMÁS f őosztályvezető (Jövő Nemzedékek
Országgyűlési Biztosa Hivatala): Babai-Belánszky Tamás vagyok, a Jövő Nemzedékek
Országgyűlési Biztosi Hivatalában jogi főosztályvezetőként dolgozom, és így képviselem
most a biztos urat.

A jelentős hatások tekintetében két kérdés is elhangzott képviselő asszony, illetve
képviselő úr részéről. Ez egy rendkívül nagy probléma általában a környezeti jogban, most
nyilván a bizottságot ezzel nem szeretném untatni. Arra azonban mindenképpen utalok, hogy
egy európai uniós kötelezettségszegési eljárás is folyamatban volt, illetve van
Magyarországgal szemben, ami éppen a környezeti hatásvizsgálati eljárást érinti. E
tekintetben a mostani tárca is felülvizsgálja a jogi szabályozást, amelynek hiányosságaira a
jövő nemzedékek biztosa is egy évvel ezelőtti általános átfogó állásfoglalásában felhívta a
figyelmet. Részben ez is vezetett a felülvizsgálatra.

A felülvizsgálatban most jelenleg mi is benne vagyunk, hogy a jelentős környezeti
hatások valóban jelentős környezeti hatásokként kerüljenek figyelembevételre az egyes
eljárások során.

A településrendezési szerződésekkel kapcsolatban nem teljesen értettem a kérdést.
Részben megválaszolta polgármester úr, ugyanakkor csak utalni szeretnék rá, hogy több
állásfoglalásunk van, hiszen a tükörhegyi sajnos, csak egy a sok ilyen agglomerációs
probléma közül. Rámutattunk arra, például a pátyi üggyel összefüggésben, hogy a
településrendezési szerződések nem igazán üdvözlendő jogintézmény, és számos visszásságot
tartalmaznak. Ezzel kapcsolatban részletesen kifejtettük már érveinket.

Végül az ügyféli jogállással kapcsolatban. Nyilván most ez a legérdekesebb része
gyakorlatilag ennek az ügynek. A munkamódszerünket az jellemzi, hogy az
állásfoglalásainkat első körben mindig tervezetként szoktuk megküldeni, ezért került ide, a
bizottsághoz is tervezet formájában ez az állásfoglalás. Ennek oka az, hogy még egyszer egy
konzultációs körben minden érintett szerv kifejthesse a véleményét az állásfoglalásunkban
foglaltakkal kapcsolatban. Viszont a véglegesítés csak ezt követően történik meg.

Itt most éppen a véglegesítés előtt állunk, ezért most teljesen végleges választ még
nem tudok adni az ügyféli jogállással kapcsolatban. Az biztos, hogy a gondolkodás folyik.
Pont a Belügyminisztérium részéről is igen megalapozott szakmai véleményeket kaptunk, és
itt is azt kell mondjuk, ahogy már ombudsman úr is utalt erre, hogy gyakorlatilag a
joggyakorlatot általában meghatározó problémáról van szó. A hatóságok szeretik szűkítően
értelmezni az ügyféli jogállást, minél kevesebb társadalmi részvétel valósuljon meg a
beruházások kapcsán, hiszen azok akadályozzák a beruházásokat vagy késleltetik. A jövő
nemzedékek országgyűlési biztosa viszont nemzetközi szerződésekre, európai uniós
előírásokra és a hazai, egyébként jogszabályban előírtakra tekintettel hívja fel a figyelmet
általában arra, hogy a társadalmi részvételt széles körűen kell értelmezni.

Mi itt is látunk olyan problémákat, amelyekben – hangsúlyozom – gondolkodás folyik.
Sajnos, a civil szervezetet illetően a jogszabályok valóban olyan leszűkítően szólnak, két
évvel ezelőtt, most már három évvel ezelőtt volt egy rendkívül nagy szigorítás, még az előző
kormányzati ciklusban, egy ilyen deregulációs csomagban, ami szintén a szűkítés felé
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mozdult el. Erre mi több alkalommal felhívtuk a figyelmet, ami gyakorlatilag eléggé nehezen
teszi azt lehetővé, hogy itt a civil szervezet ügyféli jogállását megállapítsák.

Ugyanakkor a lakosság ügyféli jogállása is felmerül, e tekintetben is van egy kifejezett
vita, hogy a szomszédos ügyfelek körében kit kell tekinteni. A szokásos hatósági hozzáállás,
hogy úgymond az utca túloldalán lakók már nem ügyfelek, a mi álláspontunk az, amit a Ket.
előír, hogy mindenki, akinek az érdekeit érinti az ügy, az ügyfélnek minősül. E tekintetben
vannak még nyitott kérdések. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A minisztérium részéről még lenne hozzáfűznivaló.
Parancsoljon, főosztályvezető úr!

DR. DOBI BÁLINT főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm
szépen. Egészen röviden szeretnék válaszolni a felmerült kérdésekre, illetve csatlakoznék a
Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosi Hivatalához. Azt azért leszögezném, hogy a biztos
úr tényleg nagyon részletes és átfogó elemzése sem marasztalta el a környezetvédelmi
szerveket a döntésük miatt.

Ez, hogy van-e jelentős környezeti hatás vagy nincs, valóban egy nagyon kategorikus
döntés, és furcsának tűnhet, azonban a jelenleg hatályos 314/2005-ös kormányrendelet alapján
hozta meg a Felügyelőség a döntését, amelyben a legkülönfélébb ipari létesítményekkel vagy
mezőgazdasági létesítményekkel egy közös táblázatban szerepelnek a lakóépületek, a
lakóingatlanok is. Tehát ha belegondolnak, hogy ugyanerre a területre bármilyen ipari
létesítményt, egy cementművet, egy külszíni szénbányát vagy akár egy atomerőművet is –
nyilván egészen sarkítom – lehetne építeni, illetve ezt lehetne kezdeményezni, tehát ehhez
képest egy lakóépületnek vagy ezek egy csoportjának a környezetre olyan jelentős hatása
azért nem várható. Nyilván nem az szerepel itt, hogy nincs hatása, de nem jelentős a hatása,
illetve a Felügyelőség a határozatában felhívta a figyelmet a zajvédelmi, a levegőtisztasági és
még sorolhatnám, szempontok betartásának a fontosságára.

Végezetül kapcsolódni szeretnék a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa
Hivatalához, hogy valóban jelenleg felülvizsgálat alatt áll ez a jogszabály, éppen azért, hogy
az élethez jobban illeszkedő döntések meghozatalára legyen alkalmas, valóban egy nagyon
alapos vizsgálatot végeztünk, és ez a vizsgálati szempontrendszer át fog alakulni a jövőben,
éppen a hasonló anomáliák elkerülése érdekében. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Arra kérem a tisztelt bizottság tagjait, hogy mivel a
parlamentben is folyik közben a munka, most már egy picit próbáljunk meg valami
konklúziót hozni. Szeretném felhívni minden képviselőtársam figyelmét, hogy ez egy
parlamenti bizottság. Tehát véletlenül se folyjunk bele nem jogalkotási, hanem jogalkalmazási
területekbe, mert nekünk nem ez a dolgunk. Mi egy parlamenti bizottság vagyunk.
Parancsoljon, képviselő asszony!

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): A kérdésemet azért szeretném feltenni, elnök úr,
mert decemberben egy határozatot hoztunk azzal kapcsolatban, hogy ezt a konkrét ügyet
vizsgáltassuk ki. Visszatérnék arra, amit kérdeztem a településrendezési szerződés kapcsán:
valóban ez a jogintézmény, mióta felállították 2006-ban, számtalan kritikát kellett hogy
kapjon, ugyanakkor létező jogintézmény. Abban az esetben, amikor egy településrendezési
eszköz, mondjuk egy helyi építési szabályzat elfogadására kerül sor, és adott esetben egyik
oldalon egy terület mindenféle építési jogosultságokkal lesz felruházva, csak ez a döntési
aktus, hogy egy helyi építési szabályzatot elfogad egy képviselő-testület, már önmagában,
attól függően, hogy hol van ez a terület, illetve hogy mekkora, adott esetben több milliárdos
plusz hasznot jelent a beruházónak. Tehát anélkül, hogy egy fűszálat ott levágnának vagy
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bármifajta építés történne, maga a tény, hogy meghoztak egy ilyen helyi építési szabályzatot.
Ugyanakkor ezzel párhuzamosan a másik oldalon, amikor a helyi építési szabályzat kapcsán
belterületbe-vonásra kerül sor, az átminősítés folytán oda épületek kerülhetnek, lakások, stb.,
akkor viszont számtalan kötelezettsége is lesz az önkormányzatnak, ami viszont jelentős
kiadással járhat.

Ezért hozták létre ezt az intézményt, és adott esetben igen, ez jelentős kárt jelenthet
egy önkormányzatnak, ha nem köt ilyen településrendezési szerződést adott esetben egy
beruházóval, illetve az a szerződés csak a teljesen triviális, nyilvánvaló dolgokra tér ki, és
alapvetően inkább a beruházó érdekéből szabja meg, hogy milyen helyi építési szabályzatot
kell elfogadni. Azért, mert rosszul használják ezt az eszközt a képviselő-testületek, az még
nem menti fel őket olyan tekintetben, hogy ezáltal vagyoni értékű jogokat „tapsolnak el”, már
bocsánat a kifejezésért, de ez a helyzet.

Tehát azt gondolom, hogy ha megszavazásra kerül ez az indítvány az ügyészségi
felülvizsgálat kapcsán, akkor erre külön ki kell térni, hogy milyen vagyoni értékű jogokat
veszített el és milyen értékben veszítette el ezeket a jogokat az önkormányzat, és vajon, a
felelősség milyen módon megállapítható az önkormányzati képviselő-testületnél a
döntéshozatal folyamatában. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én a következő javaslatot teszem a bizottság elé, mivel
úgy gondolom, hogy itt előbb-utóbb döntésre kell jutnunk. Javasolnám a bizottságnak, hogy
egy határozatot hozzunk, amely három pontból áll. Felolvasnám, és utána egy nagyon gyors
véleményezést szeretnék a szavazás előtt. Azt gondolom, hogy ez egy olyan megoldás,
amelyben figyelembe vettem képviselőtársaim felvetését is, és úgy gondolom, hogy
ugyanakkor a bizottság hatáskörén és feladatkörén pedig nem fogunk túlszaladni.

Az 1. pont abból állna, hogy a bizottság felhívja az önkormányzatok, az építtetők és az
állami szakigazgatási szervek figyelmét a társadalmi részvétel elvére, fontosságára és fokozott
érvényesítésére.

A 2. pont arról szól, hogy a településszerkezetet nagymértékben megváltoztató
beruházások esetén kiemelten kell vizsgálni annak hosszú távú társadalmi, környezeti és
agglomerációs hatásait. Ezek általánosak.

A 3. pont pedig arról szólna, hogy a bizottság felhívja a Pest Megyei Kormányhivatal
figyelmét, hogy amennyiben az adott ügyben jogilag megalapozottnak látja, vizsgálja meg az
ügyészi óvás lehetőségét.

Ez lenne az, amit én megszavaztatnék a bizottsággal. Azt gondolom, hogy ebben az
ügyben ez az, amit mi tehetünk. Szilágyi úr ezzel kapcsolatban? Parancsoljon!

SZILÁGYI PÉTER (LMP): Egy apró módosítást szeretnék az 1. ponthoz javasolni,
hogy a társadalmi részvétel fokozott érvényesítése helyett én a társadalmi részvétel
megkerülhetetlenségét szeretném belevenni a határozati javaslatba.

ELNÖK: Az a baj, én értem és tulajdonképpen el is fogadnám, képviselő úr, csak
nekem ez a „megkerülhetetlenség” egy olyan szó, amit utána viszont nem tudunk kógensen
meghatározni, hogy ez pontosan mit jelent. Tehát ha azt mondjuk, hogy fontosságára, akkor
tudjuk azt, hogy… (Hegedűs Lorántné: A jogszabályokban előírt.) De az a jogszabályban
benne is van. Tehát mi azt mondjuk, hogy ennek a fontosságára hívjuk fel a figyelmet, hiszen
benne van, hogy megkerülhetetlen, és ez az állásfoglalásban is benne volt.

Azért hoznám ezt be, mert amit felolvastam, és ez fontos volt szerintem, a március 2-
ai kormányhivatali határozat, annak a végén kifejezetten az van, hogy törvényességi
észrevételt e miatt az Étv. 9. §-a miatt megteszi. Szerintem ha úgy érzi a kormányhivatal,
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amely ezt a felülvizsgálatot és törvényességi észrevételt megteszi, hogy szükség van rá, akkor
folytassa és tegye meg az ügyészi óvást is. Én ezt javaslom.

Határozathozatal

Ha a bizottság tagjai a vita lezárásaként el tudják fogadni ezt a bizottsági határozatot,
akkor kérem, hogy a kezüket most emeljék fel! (Szavazás.) 20 igen. Aki tartózkodott?
(Szavazás.) 1 tartózkodás. Köszönöm szépen a mai munkát mindenkinek.

Az egyebekben van-e bármi a bizottság tagjai részéről? Parancsoljon!

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Én csak annyival szeretném kiegészíteni, elnök úr,
hogy természetesen a kormányhivatal ebben a kérdésben megkerülhetetlen, nyilván nekik van
joguk megtenni ezt az ügyészségi felülvizsgálatra vonatkozó javaslatot. De azért egy
országgyűlési képviselő is megteheti, és adott esetben, tekintettel arra, hogy a Club Aliga
esetében én ezt már megtettem, én ezt meg fogom tenni ugyanígy, Budai Gyula felé is intézve
levelet. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. A mai ülést bezárom, köszönöm szépen a
részvételt.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 37 perc)

Dr. Láng Zsolt
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva


