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Napirendi javaslat  
 

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

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/3438. szám)  

(Hegedűs Lorántné és Vágó Sebestyén (Jobbik) képviselők önálló indítványa) 

 

2.  A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/3499. szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

 

3. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

törvényjavaslat (T/3927. szám)  

(Általános vita) 

 

4. Az Állami Számvevőszék  jelentése a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése 

végrehajtásának ellenőrzéséről (3927/1. szám)  

 

4. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

 
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Láng Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Habis László (KDNP), a bizottság alelnöke  
Dr. Apáti István (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dankó Béla (Fidesz)  
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Szedlák Attila (Fidesz)  
Szekó József (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz)  
Michl József (KDNP)  
Lukács Zoltán (MSZP)  
Pál Tibor (MSZP)  
Dr. Tóth József (MSZP)  
Varga Zoltán (MSZP)  
Endrésik Zsolt (Jobbik)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
Szilágyi Péter (LMP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Bóka István (Fidesz) Szedlák Attilának (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz) Szekó Józsefnek (Fidesz)  
Kósa Lajos (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz) Nagy Csabának (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz) megérkezéséig Dankó Bélának (Fidesz)  
Pogácsás Tibor (Fidesz) megérkezéséig Vigh Lászlónak (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz) távozása után dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Pál Tibor (MSZP) távozása után Lukács Zoltánnak (MSZP)  
Dr. Tóth József (MSZP) megérkezéséig Varga Zoltánnak (MSZP)  
Ivády Gábor (független) Szilágyi Péternek (LMP)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Csonka Ernő területi közigazgatásokért és választásokért felelős helyettes 
államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)  
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Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
Berczik Ábel főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium, 
önkormányzati költségvetési rendszerek főosztálya)  
Warvasovszky Tihamér alelnök (Állami Számvevőszék)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 35 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Hölgyeim 
és Uraim! Jó napot kívánok mindenkinek! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, illetve a 
megjelent vendégeket! Remélem, hogy mindenkinek sikerült pihennie azért a nyár folyamán, 
és ősszel újult erővel vethetjük bele magunkat a munkába.  

A jegyzőkönyvem tanúsága szerint tizenhárman vannak itt személyesen és öten 
helyettesítéssel, tehát megállapítom, hogy a bizottsági ülésünk határozatképes. Az eredeti 
napirendi javaslattal kapcsolatban nincs semmi kiegészítenivalónk. Aki el tudja így fogadni a 
napirendi pontokat, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)  

Egyhangú. Köszönöm. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:  
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/3438. szám) 

Rá is térnénk az 1. számú napirendi pontra, amely tárgysorozatba-vételről való döntés, 
az önkormányzati törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, Hegedűs Lorántné és Vágó 
Sebestyén képviselők önálló indítványa. Nekem azt jelezték, hogy az 1. napirendi ponthoz a 
KIM részéről Csonka Ernő helyettes államtitkár úr van jelen, a Belügyminisztérium részéről 
pedig Bekényi József főosztályvezető és Tóth Ferenc. Üdvözlöm őket is!  

Elsőként meg szeretném kérdezni a képviselőket, akik az önálló indítványt tették, 
hogy van-e kiegészítenivalójuk, illetve kezdenék-e akkor a hozzászólást. (Jelzésre:) 
Képviselő asszony, parancsoljon!  

Hegedűs Lorántné szóbeli kiegészítése 

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az általános 
indoklásban és a részletes indoklásban leírtuk a törvényjavaslatunk megalapozását, pár 
mondattal csak annyiban szeretném kiegészíteni, hogy nyilván a jelenlévő országgyűlési 
képviselők is értesültek arról, hogy folyamatban lévő ügyekről is szól tulajdonképpen ez a 
törvényjavaslat. Gondolok itt Esztergom városára, ahol olyan esetek történtek, amelyek itt 
rendezésre várnának a törvényjavaslaton belül, tehát a kormányhivatal törvénysértő 
határozatokat és rendeleteket talált, ugyanakkor hiába hívja fel e törvénysértő állapot 
megszüntetésére az önkormányzatot, ha az erre nem reagál semmiben, illetve csak megerősíti 
a korábban meghozott törvénysértő rendeletet, illetve határozatot. (Lukács Zoltán és dr. Szűcs 
Lajos az ülésterembe érkezik.) 

Ugyanakkor a saját életemből is el kell mondanom, hogy volt olyan tapasztalatom 
önkormányzatnál - nem egy -, ami ennek a törvényjavaslatnak a jogosságát megalapozza. 
Gondolok itt például olyasmi helyzetre, amikor egy helyi építési szabályzatnál történnek 
súlyos visszaélések a rendelet megalkotásával kapcsolatban, és ezek esetében azonnal építési 
jogosultság keletkezik, tehát nem lehet azalatt építkezni, de az építési jogosultság már 
megtörténik, vagy az már az adott ingatlantulajdonosok birtokába kerül, és bizony, az 
utólagos reparáció ilyen esetekben igen nehéz, és elég sok kártérítési kötelezettséggel 
járhatna. Ennek kiküszöbölésére gondoltuk ezt a törvényjavaslatot benyújtani. Köszönöm 
szépen. Ha van kérdés, akkor nagyon szívesen válaszolok. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Megkérdezném, hogy a KIM részéről 

van-e hozzáfűznivaló. 
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Dr. Csonka Ernő szóbeli kiegészítése 

DR. CSONKA ERNŐ területi közigazgatásokért és választásokért felelős helyettes 
államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Koncepcionális és részletes szakmai észrevételeink is volnának a 
képviselői önálló indítvánnyal kapcsolatban.  

Először engedjenek meg egy rövid bevezetőt, hogy a törvényességi ellenőrzés és a 
törvényességi felügyelet közötti markáns különbséget bemutassam önöknek. A jelenlegi 
rendszerben - talán Európa legideálisabb szabályozását átvéve - törvényességi ellenőrzésről 
beszélünk, tehát a kormányhivatalok jelenleg törvényességi ellenőrzés szempontjából 
vizsgálják az önkormányzatokat. Ez azt jelenti, hogy szankciókat, egyéb különböző 
intézkedéseket a törvényességi ellenőrzés keretében nem tehet a kormányhivatal. 
Természetesen vannak jogi eszközök, például bírósághoz fordulhat, Alkotmánybírósághoz 
fordulhat, különböző észrevételeket tehet a kormányhivatal, de látni kell, hogy ezek rendkívül 
soft jogi lehetőségek.  

Ezzel a gyakorlattal, illetve jogi szabályozással az alaptörvény teljes mértékben 
szembefordul, és ezen változtatni kíván. Ennek megfelelően 2012. január 1-jétől az 
alaptörvénynek az a rendelkezése hatályba lép, hogy a kormányhivatal törvényességi 
felügyeletet gyakorol majd a helyi önkormányzatok különböző döntései felett. Ez azt jelenti, 
hogy ennek a részleteit ki kell dolgozni, és meg kell határozni azokat a jogi eszközöket, jogi 
szankciókat, amelyek valóban tartalommal töltik ki ezt a lehetőséget.  

Ez az elvi bevezető, ebből már következik a koncepcionális észrevételünk, miszerint 
nem támogatjuk ezt az önálló indítványt, mivel 2012. január 1-jétől törvényességi felügyelet 
lesz majd az önkormányzatok felett. A részletek kidolgozása folyamatban van a BM, illetve a 
KIM szakmai csapatai között, tehát időzítésében és tartalmában sem felel meg az alaptörvény 
elvárásainak ez az indítvány.  

A részletes észrevételekből kettő dolgot emelnék ki. Az egyik az, hogy ebben az 
előterjesztésben azért erősen keveredik az ellenőrzés, illetve a felügyelet, tehát különböző 
szankcionális intézkedési lehetőségeket biztosít a javaslat a kormányhivatal számára, ez 
viszont egy olyan inkoherenciát teremthet a jogrendszerben, amely akár alkotmányossági 
indokot is felvethet, tehát az ellenőrzést és a felügyeletet nem célszerű keverni. 

A következő észrevételünk pedig az volna, hogy az előterjesztés szól arról, hogy a 
rendelet hatálybalépését nem kívánja meghiúsítani az előterjesztés, tervezet szövege, hanem 
különböző eljárásokat és intézkedéseket akar felfüggeszteni. Úgy gondoljuk, hogy ez 
aggályos, tehát jogi szempontból meghatározható körre nem azonosítható be ez a szabályozás, 
ezáltal végrehajthatatlan, és szintén inkoherenciát okoz a jogrendszerben, tehát nem 
támogatjuk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. A Belügyminisztérium részéről 

kívánnak-e hozzáfűzni valamit? (Dr. Bekényi József: Köszönjük, nem.) Akkor szeretném 
megkérdezni ezek után képviselőtársaimat, hogy kérdés, illetve szerintem vegyük egybe, 
kérdés és észrevétel van-e az eddig elhangzottakhoz. (Nincs jelzés.) Nincsen. 

Az előterjesztő nevében képviselő asszony kíván-e válaszolni? (Jelzésre:) 
Parancsoljon! 

Hegedűs Lorántné reflexiója 

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Nagyon röviden szeretnék reagálni. Köszönöm 
szépen a szót, elnök úr. A KIM részéről érkezett véleményekhez csak annyit szeretnék 
hozzáfűzni, hogy az általános indoklás, amely alátámasztja a törvényjavaslat-módosítás 
konkrét normaszövegét, szó szerint a Belügyminisztérium 44 oldalas önkormányzati 
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koncepciójából lett kivéve, úgyhogy azért kicsit furcsának érzem, hogy ezt ön akkor most 
ellentétesnek érzi bármivel. 

A másik az, hogy a hatályosulás ön számára aggályos. Számomra meg az aggályos, 
hogy úgy hatályosulhat egy rendelet, hogy nyilvánvalóan törvénysértő. Ez a szituációt, ezt a 
problémát meg kell tudni valahogy akadályozni, ezt a helyzetet kezelni kell; erre ad 
lehetőséget az általunk beterjesztett törvénymódosító javaslat. Köszönöm szépen. (Pogácsás 
Tibor, Tasó László, Gajda Róbert és dr. Tóth József  az ülésterembe érkezik.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak annyit szeretnék hozzáfűzni, képviselő asszony, 

nem belemenve a részletekbe, hogy az valóban indokoltnak tűnik, hogy mivel az 
önkormányzati törvény teljes, átfogó módosítása ennek az őszi ülésszaknak a feladata, tehát 
szerintem heteken belül elkezdünk részletesen tárgyalni az egész törvényről, egy teljesen új 
önkormányzati törvény előkészületei vannak, ezért ezt egyben tárgyaljuk meg, és ne kezdjünk 
el előtte egy viszonylag részdologról egy külön vitát. Egyébként én azt gondolom, hogy ha 
most levesszük a konkrétumokat is, ez a része indokolt a felvetésnek. Ennyit szerettem volna 
hozzátenni. 

Döntés tárgysorozatba-vételről 

Ha nincs több észrevétel, hozzászólás, akkor szeretném megkérdezni a bizottság 
tagjait, hogy ki az, aki támogatja az indítvány tárgysorozatba-vételét. Aki támogatja, az 
kérem, hogy most tegye fel a kezét! (Szavazás.) Kilenc igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 
Tizenhat nem. 

A bizottság nem támogatja a tárgysorozatba-vételt.  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/3499. szám) 

2. napirendi pontunk a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat. Ezzel kapcsolatban nekem azt jelezték, hogy a 
Belügyminisztérium részéről Magyariné Nagy Edit helyettes államtitkár, Harsányi Zsolt 
főosztályvezető úr, Gergyeni Zoltán, dr. Tóth Ferenc a polgári védelemtől és Tóth Andrea 
vannak jelen, illetve azt jelezték, hogy a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltók Országos 
Szövetségétől Rozmán Gyula százados úr, a LÖTOSZ-tól pedig Balog László elnök úr 
vannak itt.  

Köszöntöm minden vendégünket! Kérem szépen a Belügyminisztérium képviselőjét, 
hogy amennyiben kiegészítése van, illetve amennyiben szükséges egy rövid előadás a 
bizottság előtt a javaslatról, akkor azt kérem, hogy most tegyék meg.  

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit szóbeli kiegészítése 

DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A Honvédelmi és rendészeti bizottság kettő kapcsolódó 
módosító javaslatot nyújtott be; ezeket a módosító javaslatokat támogatja a kormány. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem húzta a szót államtitkár asszony, ez kétségtelen. 

Egyéb hozzászólás a Belügyminisztériumtól vagy pedig a tűzoltószervezetektől bármiféle 
kiegészítés, hozzáfűznivaló? (Nincs jelzés.)  

Akkor a bizottságot kérdezném, hogy van-e kérdés az előterjesztőhöz, a BM-hez az 
anyaggal kapcsolatban. (Nincs jelzés.) Ha nincsen, akkor szavazni fogunk.  
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Szavazás 

Aki egyetért a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslattal, illetve az ahhoz benyújtott módosító javaslatokkal, az 
kérem, hogy most emelje fel a kezét! (Szavazás.) Tizenhat igen. Aki nem ért ezzel egyet? 
(Szavazás.) Aki tartózkodik? (Szavazás.) Kilenc tartózkodás. Köszönöm szépen. 

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
törvényjavaslat (T/3927. szám) 

Az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése 
végrehajtásának ellenőrzéséről (3927/1. szám) 

A 3. számú napirendi pontunk következik, amelynek a), b) részei vannak: a Magyar 
Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat, általános vita, 
illetve az Állami Számvevőszék jelentése ugyanezen költségvetés végrehajtásának 
ellenőrzéséről. Ezzel kapcsolatban nekem azt jelezték, hogy a Nemzetgazdasági 
Minisztériumból Szatmáry Kristóf államtitkár úr lesz itt, de őt nem látom. Szelényi György úr 
itt van a Nemzetgazdasági Minisztériumból, az Állami Számvevőszék részéről pedig 
Warvasovszky alelnök úr és Varga Sándor.  

Az a kérésem, hogy tartsunk 10 perc szünetet, amíg megérkeznek, mert ha jól látom, 
akkor sem az államtitkár úr, sem az Állami Számvevőszék részéről nincsenek itt; valószínűleg 
egy másik bizottsági ülésen vannak. (Warvasovszky Tihamérhoz:) Itt van, bocsánat, csak nem 
láttam. Ha megengedi, alelnök úr, akkor így is tartanánk 5 perc szünetet, mert államtitkár úr is 
szeretne itt lenni, és ha felért, akkor folytatjuk. 5 perc szünetet tartunk, mert nagyon gyorsan 
haladtunk. Köszönöm. (Tasó László és Pál Tibor távoznak az ülésteremből.)  

 
(Szünet: 10.49-10.58) 

 
ELNÖK: Akkor folytatnák a bizottsági ülést, tisztelt hölgyeim és uraim! Abban 

maradtunk akkor a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőivel, hogy mivel az államtitkár 
úr még két bizottságba megy, és nem fog felérni, ezért most nem szakítjuk meg tovább az 
ülést, hanem Szelényi György úr fogja a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről felvezetni a 
napirendi pontot, az Állami Számvevőszéktől pedig alelnök úr.  

Berczik Ábel szóbeli kiegészítése 

BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó napot kívánok! Annyi, a 
jegyzőkönyv számára udvarias, de a képviselő hölgyek és urak számára is információval bíró 
megjegyzésem lenne, hogy én Berczik Ábel vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
önkormányzati költségvetési rendszerek főosztályán dolgozom főosztályvezető-helyettesként. 
Államtitkár úr engem kért meg, hogy röviden foglaljam össze a zárszámadási előterjesztéssel 
kapcsolatos tudnivalókat, és átmenetileg próbáljam meg helyettesíteni őt egészen addig, amíg 
esetleg befut, ha meg nem fut be, akkor kérem a tisztelt bizottság elnézését.  

Nem szeretnék hosszan beszélni a zárszámadásról, már csak azért sem, mert 
államtitkár úr volt erre felkérve, és nyilván nem tudom teljes mértékben helyettesíteni. Amit 
mindenképpen szeretnék megállapítani, hogy a Magyar Köztársaság kormánya a 2010. évi 
költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslat benyújtásával az államháztartási 
törvényben előírt kötelezettségének tett eleget, mely szerint június 30-áig kell a zárszámadási 
törvényjavaslat első változatát az Állami Számvevőszéknek - amely megtörtént június 30-
áig -, és augusztus 31-éig az Országgyűlésnek benyújtani.  

Néhány szót összefoglalóan a 2010. évi államháztartási költségvetési gazdálkodásról. 
A 2010. évi államháztartási hiánycél 3,8 százalék volt, melyet az új kormány hivatalba lépését 
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követően is megerősített, hogy vállalni fog. Ez a 3,8 százalék az európai uniós módszertan 
szerint, úgynevezett SA vagy EDP, ez a túlzotthiány-eljárás szerint számított hiánycél volt. A 
központi költségvetésben ez a hiánycél teljesült.  

A tisztelt bizottság bizonyára ismeri részletesen - nálunk sokkal jobban - azokat az 
erőfeszítéseket, amelyeket a 2010. május végén hivatalba lépett kormány tett az 
államháztartási hiány kordában tartásáért: a két akcióterv, amely különböző bevételi és 
kiadási intézkedésekkel próbál hozzájárulni ahhoz, hogy a költségvetési hiány az eredetileg 
kitűzött keretek között maradjon. 

Az összhiány végül is az eredeti cél enyhe túllépésével a GDP - bruttó hazai termék -
 4,2 százalékára teljesült. Mint az év első hónapjaiban kiderült, ennek fő oka az, hogy a helyi 
önkormányzati szférában a hiány a várakozások felett maradt, a várakozásokat felülmúlta. A 
helyi önkormányzati szférában a hiány 230,7 milliárd forint lett egész pontosan az előzetesen 
számolt 180-190 milliárd forinttal szemben. 

A hiánytúllépés oka elsősorban a bevételek várakozás feletti elmaradásában 
keresendő. A 2010. évben az ÁSZ-nak előre jelzettnél 40 milliárd forinttal kevesebb helyi 
adó, ezen belül is elsősorban iparűzési adó folyt be az önkormányzatok költségvetésébe, 
emellett az illetékbevételek között is hiány mutatkozott. Ennek oka a válság hatásaiban 
keresendő: a válság miatti gyengébb gazdasági aktivitás a csökkenő adóbevételekben 
csúcsosodott ki.  

Kiadási oldalon is voltak olyan tételek, amelyek lényegesen meghaladták az 
előzetesen számítottat. Az egyik legjelentősebb túllépés a közcélú munkavállalás felfutása 
miatt volt, ez azonban az önkormányzatok hiánypozícióját közvetlenül nem érintette vagy 
csak csekély mértékben érintette, hiszen a központi költségvetésből a közcélú munkavállalás 
utáni költségeknek csaknem teljes egészét vissza lehetett igényelni. Jelen esetben a túllépés a 
központi költségvetésben okozott igen jelentős feszültséget. 

A felhalmozási kiadásokban is a várakozások fölötti túlteljesülés volt. Ennek oka 
elsősorban európai uniós pénzforrások felhasználásának növekedése volt, másodsorban pedig 
az az ismert tendencia, hogy a választási években a felhalmozási kiadások miatt némileg 
nagyobb kiadási szint és ennek folyományaként nagyobb hiány teljesült.  

Egy-két szót még az önkormányzati adósságállományról, mert erről sokat hallunk 
mostanában sajtóból meg egyéb szakmai hírforrásokból is: ez a 2010. évben valóban 
jelentősen növekedett. 1247 milliárd forint volt az egész önkormányzati szféra 
adósságállománya 2010. december 31-én, amely az előző évekhez képest mintegy 
22 százalékkal magasabb érték.  

A növekedésnek két oka van. Egyrészről a további hitelek felvétele, kötvények 
kibocsátása, amelyre az önkormányzatok amiatt kényszerültek rá, mert a 2010. évi 
költségvetés állami támogatási oldalról 120 milliárd forintot oly módon vett ki az 
önkormányzatok bevételéből, hogy azzal feladatcsökkenés vagy feladatváltozás nem 
jelentkezett, így számos önkormányzat az így keletkezett hiányát csak további hitelfelvétellel, 
kötvénykibocsátással tudta megoldani.  

A növekedés másik fő oka számviteli természetű, mégpedig az, hogy a hitelállomány 
és ezen belül is főleg a kötvényállomány nagy része körülbelül fele svájci frank alapú, és az 
év végén a svájci frank alapú hiteleket az aktuális árfolyamnak megfelelően át kellett 
értékelni, és mivel már a 2010. év folyamán erőteljes frankerősödés volt, így az emiatti 
átértékelés miatt is növekvő hitelállomány került kimutatásra.  

Bevezetőként ennyit szerettem volna elmondani. Összefoglalóan meg lehet állapítani, 
hogy nehéz év volt a 2010. év az önkormányzatok számára, számos önkormányzat esetében 
feszültségekkel teljes év volt. Ezt mutatja az a tény is, hogy az adósságrendezési eljárás alá 
kerülő önkormányzatok száma is folyamatosan növekedett. Jelenleg 17 önkormányzat ellen 
folyik ilyen eljárás, és a régi tendencia, mely szerint csak kisebb önkormányzatok ellen folyik 
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adósságrendezés, manapság már megtörni látszik: egyre több nagyobb, sőt egy esetben 
jelenleg már megyei önkormányzat ellen is folyamatban van az adósságrendezési eljárás. Ez 
is mutatja, hogy akárcsak az egész ország számára, az önkormányzatok számára sem volt 
könnyű a 2010. év. Köszönöm szépen a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető-helyettes úr. Megadnám a szót 

Warvasovszky Tihamér alelnök úrnak az Állami Számvevőszék részéről. Parancsoljon, 
alelnök úr! 

Warvasovszky Tihamér szóbeli kiegészítése 

WARVASOVSZKY TIHAMÉR alelnök (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az Állami Számvevőszék a törvényi kötelezettségeinek 
megfelelően elvégezte a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló, kormány által 
összeállított anyag minősítését, véleményezését. Természetesen, ahogy eddig is, nem volt 
célja az Állami Számvevőszéknek, hogy a költségvetés végrehajtása gazdasági folyamatainak 
célszerűségét és eredményességét értékelje, a célja viszont az volt, hogy értékelje a 
megbízhatóságot, illetve a szabályszerűségét a zárszámadásnak, illetve a 2010. évi 
gazdálkodásnak. 

A 2010. évre tervezett költségvetési hiány tartása, valamint az új kormány 2010. év 
második félévére ütemezett bevezetett gazdaságpolitikája miatt több esetben módosult a 
költségvetési törvény. Engedje meg a tisztelt bizottság, hogy röviden elmondjam a főbb 
megállapításainkat. Több éve jeleztük a parlamentnek, hogy módosítani kellene a 
zárszámadási törvényjavaslat prezentációjára vonatkozó előírásokat, hiszen mi úgy érezzük -
 az előző évek megállapításaival összhangban -, hogy átláthatóbbá és követhetőbbé kell tenni 
a zárszámadást, elsősorban az országgyűlési képviselők és a parlament számára is. 
Ugyanakkor azt is megállapítottuk, hogy a törvényi előírásokat a zárszámadási dokumentum 
néhány kivételtől eltekintve - ez a kivétel a több éve hiányolt hosszú távú 
kötelezettségvállalások összefoglaló bemutatása - a zárszámadási törvényjavaslat teljesítette.  

A központi költségvetés 2010. évi hiánya 853, 9 milliárd volt, ami 2,1 százalékkal 
haladta meg a költségvetési törvényben előírtat. Ezt az ÁSZ egy nagyon jó eredménynek 
minősítette az elmúlt évek több százmilliárdos eltéréséhez képest. 

Nagy eredménynek értékelte az Állami Számvevőszék, hogy a 2010-es költségvetés 
nem szállt el, lehetett tartani, annak ellenére, hogy a tervezett hiány már 2010 márciusában 
elérte a költségvetési törvényben meghatározott összeg 71,2 százalékát, tehát három hónap 
alatt a kormány több olyan intézkedést tett e folyamat megakadályozására, amelynek 
eredménye lett az előbb elmondott szám, magyarul a hiánycél tartása.  

A makrogazdasági folyamatok kockázataira, az adóbevételek realizálhatóságának 
bizonytalanságára az Állami Számvevőszék már felhívta a figyelmet, amikor a 2010. évi 
költségvetési törvényjavaslatot minősítette. Három adónemet és a tervezett értéket tartottuk 
magas kockázatúnak: a társasági adót, az általános forgalmi adót és a hitelintézeti járadékot. 
Ezeknek az elmaradása az év végén ténylegesen 289,2 milliárd forint volt, úgy, ahogy az ÁSZ 
ennek a kockázatát jelezte is a 2010. évi költségvetés beterjesztése során. A nemzetgazdasági 
elszámolású kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítési adatait - az állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek, valamint a lakástámogatások kivételével, melyeket korlátolt 
minősítéssel láttunk el - viszont megbízhatónak minősítette az Állami Számvevőszék. 

A helyi önkormányzatoknál az Állami Számvevőszék nézte a bevételi és kiadási oldal 
teljesítését. Egyértelműen megállapítható volt, hogy a költségvetés eredeti előirányzatában 
mintegy 9,7 százalékkal kevesebb lett tervezve az önkormányzatoknak a 2009. évi bázishoz 
képest, mert 125,5 milliárd forintos negatívumot jelentett. Az előirányzatokat a kormány 
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fejezeti hatáskörben a törvénynek és az Áht.-nak megfelelően többször módosította, így végül 
év végére 1202,6 milliárdra változott az előirányzat.  

Az Országgyűlés a felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokra az 
önkormányzatoknál, a települési, kisebbségi önkormányzatnál, a többcélú kisebbségi 
társulásoknál 20 jogcímen 124,1 milliárd forint volt előírva, amely módosítva lett év közben 
134,8 milliárdra, majd 126 milliárd forintra teljesült. Itt is látszik, ahogy az Állami 
Számvevőszék megfogalmazta, hogy az önkormányzatoknál - ahogy főosztályvezető-
helyettes úr a kormány részéről elmondta a fő okokat - itt azért egy alapvető ok már eleve az 
eredeti költségvetésben az a 9,7 százalékkal való alátervezése a 2010-es évre az 
önkormányzati fejezeteknek. 

A 2009. évi zárszámadásnál javasolta a Számvevőszék, hogy a kormány hatáskörében 
létrehozott új címek folyósítását a Belügyminisztérium minden esetben szerződéssel valósítsa 
meg, hiszen ez az előző évben ez nem így történt. Megállapítható, hogy a 2010. év során nem 
fordult elő olyan, hogy a BM szerződés megkötése nélkül folyósított volna az 
önkormányzatoknak.  

Tisztelt Bizottság! Röviden még az egyéb fejezetekről szeretnék egy pár gondolatot 
kiemelni. A korábbi évek ellenőrzései során tett javaslataink hasznosulását vizsgálva 
megállapítottuk, hogy az ellenőrzött szervezetek a javaslatainkra intézkedési tervet 
készítettek, amely minden hiányosság megszüntetését tartalmazta. Az intézkedési terv 
végrehajtását három fejezet maradéktalanul teljesítette, az ellenőrzött szervezetek 
többségében azonban még nem teljesültek a megfogalmazott javaslatok, ennek viszont az 
egyik fő oka az, hogy struktúraváltozás történt, tehát ettől kezdve a javaslataink egy része, 
amelyeket a 2010-es költségvetés véleményezésénél tettünk, okafogyottá vált az új 
struktúrában, tehát megoldódott ez a felvetés. 

Az uniós támogatásoknál megállapítottuk azt a kiadási tételek pénzforgalmi 
ellenőrzése során, hogy az irányító hatóság és a közreműködő szervezetek által végzett első 
szintű ellenőrzések néhány kivételtől eltekintve megfelelőek voltak, hiányosságként inkább a 
kifizetések előtti helyszínellenőrzések szabályozottságában és az ellenőrzések 
lebonyolításában észleltünk kisebb hiányosságot.  

A könyvvizsgálók véleménye alapján az alapok felhasználása és az ezen alapok 
felhasználását tartalmazó beszámoló megbízható és valós képet ad, tehát azt az Állami 
Számvevőszék megbízhatónak és valósnak minősítette. A helyszíni ellenőrzés során az alapok 
felhasználásánál kisebb hiányosságokat tártunk fel, azonban ezek többsége az ellenőrzött 
szervekkel való együttműködés kapcsán már az ellenőrzés folyamatában javításra került. 

Tisztelt Bizottság! Összességében az Állami Számvevőszék megbízhatónak 
minősítette az előbb elmondott kisebb hiányosságoktól eltekintve a zárszámadást, illetve 
kiemelte, amit az előbb megfogalmaztam, hogy sikerült a hiánycélt tartani komoly, kemény 
intézkedésekkel, úgy, hogy nem szállt el a 2010. évi költségvetés. Javaslatainkat elsősorban a 
miniszterek részére fogalmaztuk meg, melynek a fő célja az, hogy a feltárt hiányosságokat 
szüntessék meg, illetve szeretnénk erősíteni, hogy a zárszámadás átláthatóbb legyen, és 
legyen lehetőség összehasonlítani az előzőeket az elkövetkezendő évek gazdasági 
folyamataival. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, alelnök úr. Kérdezném a bizottság tagjait, hogy 

kérdés, észrevétel elhangzik-e a napirendi ponttal kapcsolatban. (Jelzésre:) Parancsoljon, 
képviselő úr! 

Hozzászólások 

SZILÁGYI PÉTER (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy nagyon rövid 
észrevételem lenne. Az ÁSZ-véleményben egy nagyon érdekes dolgot találtam: a lakossági 
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víz- és csatornaszolgáltatási támogatási előirányzat zárolását illetően. 1000 millió forintos, 
1 milliárdos csökkentésről van szó. Egy nagyon érdekes észrevétele volt az ÁSZ-nak ezzel 
kapcsolatban, mégpedig - idézem - hogy „az előirányzat 1000 millió forinttal történő 
csökkentésére jogszabályi felhatalmazás nélkül nem kerülhetett volna sor”. Még egy dolog, 
hogy az ÁSZ-ellenőrzés részére nem állt rendelkezésre olyan dokumentáció, ami alátámasztja 
és indokolja ezt a zárolást. Én csak ennyit szerettem volna hozzáfűzni alelnök úr 
prezentációjához. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb ezzel kapcsolatban? (Jelzésre:) Alelnök úr, 

parancsoljon! 

Warasovszky Tihamér reflexiója 

WARVASOVSZKY TIHAMÉR alelnök (Állami Számvevőszék): Egy gondolatot 
azért, képviselő úr: ezek ténymegállapítások, de ha továbbolvassa, akkor az is benne van, 
hogy az NGM 2011. július 22-én észrevételében jelezte, hogy a megoldás a közpénzek 
védelme és az államháztartási hiánycél tartása érdekében történt. Ennek ellenére a tény az 
tény. Köszönöm szépen.  

Berczik Ábel reflexiója 

BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Még annyi kiegészítő 
megjegyzés, hogy a környezetvédelmi és vízügyi miniszter kapott felhatalmazást ennek a 
rendeletnek a megalkotására. Az, hogy 1000 millió forinttal kevesebbre hirdették meg a 
pályázatot, még 2010 elején, illetve 2010 márciusában történt, úgy tudom, hogy akkori 
informális döntések alapján, mert már akkor úgy látszódott, hogy a hiánycél esetleg 
veszélyben lehet.  

Döntés általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs egyéb hozzászólás, akkor szeretném 
megkérdezni a bizottság tagjait, hogy általános vitára alkalmasnak találják-e. Aki igen, az 
kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tizenhat igen. Aki nemmel szavaz? 
(Szavazás.) Aki tartózkodik? (Szavazás.) Kilenc tartózkodás. Köszönöm. 

A bizottság ehhez írásbeli véleményt fog csatolni a bizottsági többségi álláspontról. Az 
a kérdésem, hogy írásban kíván-e az ellenzékből valaki ehhez véleményt hozzáfűzni. Úgy 
tudom, hogy Hegedűs Lorántné azt jelezte itt, hogy ő a Jobbik nevében kíván; ezt 
természetesen elfogadjuk, és majd az alelnök úron keresztül eljuttatják a titkárságra. Van-e 
más, aki ehhez írásban véleményt szeretne beadni?  

 
VARGA ZOLTÁN (MSZP): Még nem döntöttük el. Meddig kellene elküldeni? 
 
ELNÖK: Mondjuk a holnapi nap folyamán. Jó? (Varga Zoltán: Ha van, akkor a 

holnapi napig el fogjuk küldeni.) Nagyon szépen köszönöm. Ha más nincs, akkor köszönöm 
szépen a vendégeknek a részvételt. Ezt a napirendi pontot is lezártuk. 

Az „egyebek” között csak annyit szeretnék mondani, hogy kiosztottunk néhány 
anyagot, ami a nyár folyamán érkezett a BM-től az önkormányzati törvényhez, illetve más 
ilyen tájékoztató anyag is érkezett. Egy felkérést kaptam, amit el fogunk dönteni, és kérem az 
ellenzéket is, hogy ebben segítsen: ki szeretne egy brüsszeli félnapos konferencián részt venni 
a kohéziós politikáról, amelyben kérték a bizottságok egy kormánypárti és egy ellenzéki 
képviselőjét, hogy képviseljék a bizottságot. Kérem, hogy akinek az ellenzék részéről ehhez 
van affinitása, az jelezze a Paliéknál, és természetesen mi is a kormánypártok részéről 
delegálni fogunk valakit. 
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Ha nincs más az „egyebekben”, akkor nagyon szépen köszönöm mindenkinek a 
megjelenést, és bezárom a bizottsági ülést.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 22 perc)  

  

Dr. Láng Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


