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Napirendi javaslat

1. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4247. szám)

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

2. a) Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám)

(Általános vita)

b) Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2012. évi költségvetési

javaslatáról (T/4365/3. szám)

c) A Költségvetési Tanács véleménye Magyarország 2012. évi költségvetésének

tervezetéről (T/4365/1. szám)

3. A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről

(2009. február - 2011. február) címmel benyújtott beszámoló (J/4456. szám)

(Általános vita)

4. Dr. Szűcs Lajos, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége elnökének

tájékoztatója a kormány és a megyei önkormányzatok közötti megállapodásról

5. Egyebek



5

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 alelnök
Dr. Bóka István (Fidesz)
Dankó Béla (Fidesz)
Gajda Róbert (Fidesz)
Gelencsér Attila (Fidesz)
Nagy Csaba (Fidesz)
Pogácsás Tibor (Fidesz)
Szedlák Attila (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)
Ivády Gábor (független)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Bóka István (Fidesz) megérkezéséig Szedlák Attilának (Fidesz)
Dankó Béla (Fidesz) megérkezéséig dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)
Kósa Lajos (Fidesz) Vigh Lászlónak (Fidesz)
Nagy Csaba (Fidesz) megérkezéséig Pogácsás Tibornak (Fidesz)
Szekó József (Fidesz) Gajda Róbertnek (Fidesz)
Dr. Tiba István (Fidesz) Tasó Lászlónak (Fidesz)
Michl József (KDNP) megérkezéséig Habis Lászlónak (KDNP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési
Minisztérium)
Banai Péter helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Szilágyi Henrietta osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
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Szelényi György közigazgatási főtanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Warvasovszky Tihamér alelnök (Állami Számvevőszék)
Dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
Dr. Szabó Erika államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)

Megjelentek

Harsányi Krisztián tanácsos (Vidékfejlesztési Minisztérium)
Dr. Kónya László főosztályvezető-helyettes (Belügyminisztérium)
Dr. Varga Sándor számvevő igazgatóhelyettes (Állami Számvevőszék)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Hölgyeim
és Uraim! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Megkezdenénk a mai bizottsági munkát.

A jegyzőkönyv tanúsága szerint tizenketten vannak személyesen itt és heten
helyettesítéssel. Ez az utolsó adat; érkeznek képviselőtársaim.

Az eredeti meghívó kiegészül, tehát szeretném a bizottsági tagok figyelmét felhívni,
hogy két új napirendi pontot szeretnék felvetetni képviselői indítvány alapján, az egyiket 4-
essel, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és
a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló
törvényjavaslat általános vitáját, a másik pedig a Magyar Köztársaság alkotmányának a
módosítása az előző törvény szellemében. Ezzel a kettővel bővülne ki a bizottsági ülés. 6-os
lenne akkor Szűcs elnök úr beszámolója és 7-es pedig az Egyebek. Aki így el tudja fogadni a
napirendet, az kérem, tegye föl a kezét. (Szavazás. - Lukács Zoltán megérkezik az ülésre.) Ez
16 igen. Aki nem tudta elfogadni? (Szavazás.) 3 nem. Köszönöm.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4247. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

Akkor rátérünk az 1. számú napirendi pontunkra, amely az állatok védelméről és
kíméletéről szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. (Pál Tibor, Habis László
megérkezik az ülésre.) Az én jegyzőkönyvem szerint a Vidékfejlesztési Minisztérium részéről
Bognár Lajos helyettes államtitkár, Dobó Kiss Orsolya, Harsányi Krisztián és Andréka Tamás
vannak itt, ha jó az én jegyzőkönyvem.

Kezdenénk is a módosítókkal. Azt szeretném megkérdezni, hogy tárcaálláspontot vagy
kormányálláspontot képviselnek.

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Andréka Tamás vagyok, a
Vidékfejlesztési Minisztérium jogi főosztályának helyettes vezetője, a kollégám pedig
Harsányi Krisztián, az élelmiszerlánc-felügyeleti főosztály munkatársa. Kormányálláspontot
képviselünk.

ELNÖK: Tökéletes. Jó, akkor kezdjük. A módosító indítványok közül, ami ki van
osztva a tisztelt bizottságnak, a 3. számú a Göndör István képviselő nevével fémjelzett
módosító. Kérdezném a kormányálláspontot, hogy tudja-e támogatni a kormány vagy nem.

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Elnök úr, az én ajánlási
soromban a 3. számú a Mezőgazdasági bizottság módosítója.

ELNÖK: Akkor máris a titkár úr odaviszi azt, ami alapján mi dolgozunk, és tegyék
meg, hogy valahogy megpróbálják egységbe hangolni, hogy ugyanarról beszéljünk.

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezném a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja a Göndör-féle
módosítót. (Szavazás.) Heten támogatják. (Gelencsér Attila megérkezik az ülésre.) Akkor
nincs meg a szükséges egyharmad.

5. számú módosító, Simicskó István módosítója.
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DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium):A kormány támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki a bizottság részéről tudja
támogatni. (Szavazás.) Ez egyhangú. Köszönöm.

6. számú módosító, szintén Göndör István.

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 4. Nincs
meg az egyharmad sem.

7. számú módosító, szintén Göndör István.

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium):Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás. - Szilágyi
Péter megérkezik az ülésre.) 8. Ha Szilágyi úr regisztrál, akkor azt megköszönöm, és le is
csüccsen, az 8, és akkor megvan az egyharmad.

8. számú módosító, szintén Göndör István

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ez 4, nincs meg az egyharmad.
9. számú módosító, Göndör István.

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Szintén 4. Nincs meg az egyharmad.
10. számú, Kiss Sándor és Gyenes Géza képviselő urak módosítója.

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium):A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ez is 4. Nincs meg az egyharmad.
Köszönöm szépen.

Van egy bizottsági módosító javaslat, azzal kapcsolatban meg szeretném kérdezni
akkor a kormányálláspontot, hogy a kormány a Font Sándorék által, a Mezőgazdasági
bizottság által beadott bizottsági módosítót tudja-e támogatni.

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Megkérdezném a bizottság tagjait, hogy ki az, aki tudja támogatni.
(Szavazás.) Ez egyhangú, akkor egyhangúan támogattuk.

Jó, én azt hiszem, hogy más nincs, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a részvételüket.
(Dr. Andréka Tamás: Köszönöm szépen.) Az 1. napirendi pontnak vége.
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Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám)
(Általános vita)

Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2012. évi költségvetési
javaslatáról (T/4365/3. szám)

A Költségvetési Tanács véleménye Magyarország 2012. évi költségvetésének
tervezetéről (T/4365/1. szám)

2. számú napirendi pontunk a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló
törvényjavaslat, plusz ehhez az Állami Számvevőszék véleménye és a Költségvetési Tanács
véleménye.

Az én jegyzőkönyvem szerint a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről Banai Péter
helyettes államtitkár, Szilágyi Henrietta és Szelényi György vannak itt, a Belügyminisztérium
részéről Kónya László főosztályvezető-helyettes és Horváth Viktória, illetve az Állami
Számvevőszék részéről Warvasovszky Tihamér alelnök úr, Varga Sándor, Tolnai Lászlóné,
Görgényi Gábor és Siskáné Draviczky Éva. A Költségvetési Tanács részéről nekem nincs
ideírva, hogy ki jött el. Azt jelezték, hogy nem tudnak jönni, ez kiváló. (Dr. Bóka István
megérkezik az ülésre.)

Akkor csapjunk bele a 2. számú napirendi pontba. Nem tudom, hogy a
Nemzetgazdasági Minisztérium vagy a Belügyminisztérium kezdené, ezt a képviselő urakra
bízom, hogy hogy beszélték meg egymás közt.

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám)

Banai Péter szóbeli előterjesztése

BANAI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Banai Péter vagyok, a Nemzetgazdasági
Minisztérium helyettes államtitkára. Ezek szerint, hogy ha a tisztelt bizottság egyetért vele,
akkor az előterjesztő részéről én mondanék néhány szót a 2012. évi költségvetési
törvényjavaslatról.

Tekintettel arra, hogy általános vitára való alkalmasság a tárgyalás tárgya, ezért a
2012-es költségvetési törvényjavaslat hátteréről és a törvényjavaslat fő céljairól, irányairól
szólnék elsőként és utána néhány mondatot az önkormányzati, területfejlesztési
kapcsolatokról.

Minden gazdaságstratégiai dokumentum a helyzetértékelésből indul ki. Ha megnézzük
a jelenlegi külgazdasági környezetet, akkor egyrészről egy nagyon komoly eurózóna-válságot
láthatunk, rendkívül hektikus pénzpiacokat, illetőleg a reálgazdaságba átcsapó negatív
folyamatokat.

Ha megengedik, két számot mondanék, amely a magyar gazdaság szempontjából
meghatározó a reálgazdasági folyamatokat tekintve. Az eurózóna növekedése az idei 1,6
százalékos mértékről jövőre 1,1 százalékra lassul az előrejelzések szerint, ezen belül a
Magyarország számára kulcsfontosságú német növekedés 2,7 százalékról 1,3 százalékra
lassul. Azt gondolom, hogy az eurózóna válsága kapcsán nem kell ecsetelnem a problémákat.
Ki gondolta volna, hogy az ír vagy akár az olasz kockázati felárak nagyobbak, mint a magyar
kockázati felárak, és ki gondolta volna, hogy olyan országok kerülnek finanszírozási
problémára, mint az említett országok vagy idevehetem akár Spanyolországot is, ami kapcsán
sok elemző szintén finanszírozási problémákat lát? Ez az a külső környezet tehát, amihez
Magyarországnak is alkalmazkodnia kell.

Ha a külső környezet mellett a belső viszonyokat tekintve azt nézzük, hogy
Magyarország alapvetően egy nyitott ország és a külgazdasági folyamatok, a világgazdasági
folyamatok kardinálisan befolyásolják a magyar gazdaság mozgásterét, akkor ez önmagában
azt jelenti, hogy rendkívül óvatos költségvetési tervezést, makrogazdasági tervezést kell
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folytatni. (Michl József megérkezik az ülésre.) Ezen túl láthatjuk, hogy a belső tartalékok is
igen csekélyek, a sokat emlegetett államadósság-mértéken kívül a vállalkozások
eladósodottak, illetőleg a lakosság jelentős része is eladósodott. Több mint egymillió
devizahitelesről beszélhetünk, amely tekintetében az ideges pénzpiaci mozgások, az euró
erősödése, a svájci frank erősödése azonnali hatással bír rájuk és ezáltal az ő fogyasztásaikra.

Ez az a külső és belső környezet tehát, amely meghatározza a 2012. évi
makrogazdasági költségvetési tervezést. Láthatjuk, hogy ha ilyen környezet van, akkor a
kormány által kitűzött államadósság-csökkentési cél és ezzel összefüggésben az
államháztartási hiány csökkentésének a célja igen komoly kihívást jelent.

A 2012. évi hiánycélt tekintve az idén tavasszal bemutatott Széll Kálmán-terv
rögzítette az egyik legfontosabb mutatót, a hiányszámot. Ez 2,5 százalékos államháztartási
hiánycélt tartalmaz. Hangsúlyozom, hogy a hiánycél teljesítése nemcsak az említett pénzpiaci
viszonyok miatt szükséges, hiszen 3 százalék fölötti hiányt nem biztos, hogy a pénzpiacok
tolerálnának és nem biztos, hogy az állampapírok eladhatóak lennének, hanem 2004 óta
Magyarország túlzott deficit eljárás alatt áll, ami azt jelenti, hogy ha nem tudunk 3 százalék
alatti hiányt produkálni, akkor az Európai Bizottság további szankciókat érvényesíthet
Magyarországgal szemben, például a kohéziós alapból támogatásokat veszíthetünk el, amely
több száz milliárdos forrásvesztést jelentene.

A tavasszal meghirdetett 2,5 százalékos hiánycélt tehát a 2012. évi költségvetési
törvényjavaslat továbbra is tartalmazza, vagyis nem mozdult el a Széll Kálmán-tervben
meghirdetett szám őszre sem.

Ugyanakkor az említett negatív világgazdasági folyamatok, az, hogy tavaszhoz képest
például a növekedés tekintetében nem 3 százalékkal (Nagy Csaba megérkezik az ülésre.),
hanem a jövő évben csak 1,5 százalékos növekedéssel számolhatunk, azt jelenti, hogy további
intézkedések kellettek, kellenek ahhoz, hogy 2012. évben a 2,5 százalékos hiánycél tartható
legyen. További intézkedések alatt a Széll Kálmán-tervben szereplő intézkedéseken túli
intézkedéseket értem, mind a költségvetés kiadási, mind a költségvetés bevételi oldalán.

A bevételek tekintetében az áfaemelést, áfakulcsemelést említhetem 25 százalékról 27
százalékos szintre, a munkavállalók járulékának 1 százalékpontos emelését, a különböző

adózási kiskapuk szűkítését, például a társasági adónál a veszteségelhatárolás szűkítését vagy
az Egészségbiztosítási Alapban megjelenő bevételek növekedését. Ez utóbbinál
hangsúlyoznom kell, hogy nem pusztán fiskális célok vezérelték a kormányt, amikor a
chipsadó vagy hivatalos nevén népegészségügyi termékadó tekintetében növelést fogalmazott
meg, vagy ahol a balesetekkel kapcsolatos hozzájárulásoknál egy 27 milliárdos növelést
fogalmazott meg, hanem itt olyan adótételekről van szó, amelyek a chipsadó tekintetében az
egészségre káros ételek fogyasztását vetik vissza, a baleseti adónál pedig a "felelős fizessen"
elv érvényesítésével vannak összhangban.

A bevételi tételeken kívül a költségvetésben 2012-ben a Széll Kálmán-terv
kiadáscsökkentő intézkedései érvényesülnek, ezen túl a konvergenciaprogramban
megfogalmazott kiadáscsökkentő, szinten tartó intézkedések, például az, hogy a közszféra
bérei 2012-ben nem emelkednek 2011-hez képest, vagy az, hogy a dologi jellegű kiadások
szinten maradnak. Ezen kívül további kiadáscsökkentő, racionalizáló lépéseket fogalmaz meg
a jövő évi költségvetési törvény tervezete, mint például a központi szférában a létszámleépítés
és ehhez kapcsolódó dologi kiadások csökkentése.

A számszaki kérdéseken túl, tehát azon túl, hogy rögzített a 2,5 százalékos hiánycél,
azon túl, hogy ennek elérésére a Széll Kálmán-terv végrehajtása és ezen túl még kiadási és
bevételi jellegű intézkedések is szükségesek, a jövő évi költségvetési törvényjavaslat öt fő célt
fogalmaz meg.

Az öt fő cél egyike az országvédelem. Azt gondolom, nem kell hangsúlyoznom, hogy
az említett negatív világgazdasági folyamatok, az ideges pénzpiacok egy olyan költségvetést
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tesznek szükségessé, amely végrehajtható, amelyben a megfogalmazott hiánycél akkor is
tartható, hogyha nem az előzetesen tervezetthez képest alakulnak a makrogazdasági és
pénzpiaci folyamatok. Ez az első cél, az országvédelem azt jelenti, hogy egy nagyon jelentős,
300 milliárd forintos tartalékot képez a jövő évi költségvetési törvény tervezete. Ez a
300 milliárdos tartalék három részből tevődik össze. Az első a 100 milliárdos rendkívüli
kormányzati intézkedések előirányzat, melyet az államháztartási törvény értelmében meg kell
képezni. A 100 milliárdos előirányzat tekintetében el kell mondjam, hogy idén ez 70 milliárd,
tehát önmagában itt is egy növekedést láthatunk.

Ezen túl, tehát a 100 milliárdos rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzaton túl
két új tartalék-előirányzatot tartalmaz a költségvetési törvény tervezete. Az egyik a
kamatkiadásokhoz kapcsolódó 50 milliárdos tartalék előirányzata, a másik pedig az
országvédelmi alap 150 milliárd forintos összeggel, mely azt a célt szolgálja, hogy ha az
említett gazdasági folyamatok, a 1,5 százalékos növekedés is veszélybe kerül és ezáltal a
költségvetés kevesebb bevételt tud realizálni, akkor is tartható legyen a hiánycél.

Tehát a 2012-es költségvetési törvénynek az első fő célja a várható, potenciális negatív
makrogazdasági kockázatok kivédése.

A második cél a nyugdíjrendszer átalakításának továbbvitele. Ez azt jelenti, hogy a
nyugdíjalap, a nyugdíjkassza egy profiltisztításon megy keresztül. Emlékezhetünk, hogy
2011-ben, a korábbi években igen jelentős központi költségvetési transzfert jelentős részben
kiváltotta a magán-nyugdíjpénztári rendszer átalakításából származó bevétel. Ez lezárult
2011-ben, egy egyszeri bevételt számolhatott el a költségvetés. 2012-ben a nyugdíjrendszer
átalakításán kívül a profiltisztítás azt jelenti, hogy a nyugdíjkasszába fő szabályként csak
nyugdíj jellegű járulékbevételek jelennek meg és kiadásaik között csak nyugdíj jellegű,
öregségi nyugdíjhoz kapcsolódó ellátások szerepelnek, vagyis a korai nyugdíjjal kapcsolatos
ellátások, rokkantsági ellátások kikerülnek a nyugdíjkasszából.

A költségvetés harmadik nagy célja az egészségügyi alapnak az úgymond saját lábra
állítása, ennek az elkezdése. Ezt a célt szolgálja az említett két plusz bevételi tétel: a chipsadó
növekedése és a chipsadó Egészségbiztosítási Alapban való megjelenése, illetőleg a
balesetekkel kapcsolatos plusz adó megjelenése. Szintén az Egészségbiztosítási Alapnál egy
profiltisztítást is láthatunk.

A negyedik cél, amit külön napirendi pontként fog talán majd tárgyalni a tisztelt
bizottság (Dr. Apáti István megérkezik az ülésre.), az az adórendszer átalakítása, de a
költségvetés kapcsán ezt is ki kell emelni, hiszen a költségvetés bevételi oldalán jelentős
változásokat láthatunk a már említett áfaváltoztatáson, járulékváltoztatáson, a kiskapuk
bezárásán túl például a személyi jövedelemadó rendszerének változtatásával, az egykulcsos,
arányos rendszer továbbvitelével.

Az ötödik fő cél, amit a 2012. évi költségvetési törvényjavaslat megfogalmaz, az a
Start-munkának a kiteljesítése. Ha megengedik, ezen a ponton azt is elmondanám vagy el kell
mondjam, hogy a 2012. évi költségvetés nemcsak kiadáscsökkentéseket fogalmaz meg,
amelyeket a Széll Kálmán-terv tartalmaz több területen - nyugdíjrendszer, felsőoktatás,
munka világa, és a munka világánál itt a munkanélküliséggel kapcsolatos kiadásokra
gondolok -, és nemcsak azokat a kiadáscsökkentéseket tartalmazza, amelyeket a Széll
Kálmán-terven túl a konvergenciaprogram megfogalmazott vagy amelyeket a tavaszhoz
képest kedvezőtlenebb makrogazdasági folyamatok miatt kell meglépni, hanem néhány
területen a költségvetés 2011-hez képest jelentős többletkiadásokat is megfogalmaz.

A jelentős többletkiadások között szerepel első helyen a Start-munkaprogram, amely -
ahogy említettem - ötödik fő célként, ötödik fő irányként jellemezhető a jövő évi költségvetés
kapcsán. A Start-munkaprogram a közmunka továbbvitelét, átnevezését és nemcsak
átnevezését, hanem struktúrájának megváltoztatását is magába foglalja.
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Idén erre a célra, közmunkacélra 64 milliárd forintot tartalmazott, tartalmaz a
költségvetés; jövőre 132 milliárd forintra növekszik. Még a helyi önkormányzatok életét is
kardinálisan befolyásolja, hiszen a Start-munkaprogram keretében számos ember helyi
önkormányzatokkal kapcsolatos feladatokat fog ellátni, mint ahogy teszi ezt az idei évben is.

Ez a 132 milliárd forint jóval nagyobb létszámú közfoglalkoztatottnak fog munkát
biztosítani, és ez a Start-munkaprogram szimbolizálja azt a törekvést, hogy segély helyett
munkából éljenek meg azok, akik kiszorultak a munkaerőpiacról.

Az öt fő célon túl néhány szót mondanék a helyi önkormányzatok 2012. évi
gazdálkodásáról. Ha megengedik, itt kapcsolódnék az említett Start-munkaprogramhoz. A
Start-munkaprogram, ahogy már mondtam, azt a célt szolgálja, hogy segély helyett munkából
éljenek az emberek. Ez azt is maga után vonja, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
összege 2012-ben 20 százalékkal csökken. Ezzel a csökkentéssel biztosítható az, hogy kellő

ösztönző erő legyen a jelenleg foglalkoztatást helyettesítő támogatást kapó emberek számára a
munkaerőpiacra lépés.

A munkaerőpiacra lépés tekintetében, hogy úgy mondjam, egy tolóerőt jelent,
húzóerőt jelentene, jelenthet az új beruházások megjelenése, itt akár a nagy autóipari
beruházásokra és a hozzájuk kapcsolódó beszállítói tételekre gondolok vagy akár a 2012-ben
jelentősen növekvő európai uniós forrásokra, melyek mind többletberuházásokat és
többletmunkahelyeket hoznak létre. Tehát ezek a külföldi tőkéből megvalósuló beruházások
vagy európai uniós forrásból megvalósuló beruházások húzóerőt jelentenek a foglalkoztatás
tekintetében, így mondhatom, hogy tolóerőt jelent a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
csökkentése, hiszen ezáltal biztosítható az, hogy a közmunka magasabb bért kínáljon a
segélyeknél. Értelemszerűen a közmunkában, a Start-munkaprogramban elérhető

jövedelemhez képest pedig a normál foglalkoztatási összeg szintén egy magasabb összeget
jelenthet.

A jelenlegi tervek szerint a Start-munkaprogramnak a havi összege 63 ezer forintot
tesz ki, ebből a személyi jövedelemadó és a nyugdíjjárulékon kívüli járulékok megfizetése
után 48 ezer forint körüli havi összeg az, ami kézhez kapható. A foglalkoztatást helyettesítő

támogatásnak a jelenlegi összege az öregségi nyugdíjminimum összege, vagyis 28 500 forint.
Ezért ha valaki Start-munkaprogramban 4 órát dolgozna, akkor már kevesebb összeget kapna,
mintha a foglalkoztatást helyettesítő támogatást venné igénybe. (Dankó Béla megérkezik az
ülésre.) A 63 ezer forintos Start-munkaprogram keretében kapható összeghez képest pedig a
minimálbér tervezett összege 92 ezer forintra növekedne. Tehát itt egy jelentős ugrást
láthatunk szintén a Start-munkaprogram és a minimálbér összege között.

A helyi önkormányzatokat tehát azt gondolom, hogy alapvetően érintő Start-
munkaprogram, foglalkoztatást helyettesítő támogatások mellett tartalmi változást jelent
2012-től a megyei önkormányzatok feladatainak változása. Amint ezt a tisztelt bizottság
bizonyára pontosan tudja, a megyei önkormányzatokkal kötött megállapodás értelmében
2012. január 1-jétől a megyei önkormányzatok intézményei és a megyei önkormányzatok
adóssága is a központhoz kerülnek át. Ennek a költségvetési vetületét a 2012-es költségvetési
törvényjavaslat úgy tartalmazza, hogy a helyi önkormányzatok fejezeti kiadásainál egy soron
jelentkezik az az összeg, amely a vonatkozó minisztériumi költségvetésekbe kerül majd át.

A 2012-es költségvetési törvényjavaslat parlamenti vitájában kerülhet sor. Vagyis a
konkrét összegek egyes minisztériumi fejezetekhez való átkerülésére. A megyei
önkormányzatokat érintő változásokon túl a helyi önkormányzatokat érintő normatívák
alapvetően változatlanok maradnak. Én tudom, hogy a helyi önkormányzatok feladataiban
jelentős feszültségek vannak, a feladatok ellátására a rendelkezésre álló források igen
szűkösek. Látni kell azt, hogy mi az a már említett makrogazdasági, világgazdasági
környezet, amely határt szab a költségvetés lehetőségeinek, és ezen túl pedig, mint azt a
tisztelt bizottság tudja, a helyi önkormányzatok feladatainak átstrukturálását alapvetően 2013-
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tól láthatjuk majd, amikortól az új helyi önkormányzatokról szóló törvény főbb rendelkezéseit
hatályba fognak lépni. Ezért is van az tehát, hogy a 2012-es normatívarendszer, illetőleg a
2012-es feladatnak az ellátása tekintetében a költségvetési törvényjavaslat kardinális
változástatást nem tartalmaz.

Mindez igaz a közoktatás, a szociális és gyermekvédelmi ellátás tekintetében, igaz az
egyéb ágazati feladatok, színházak, könyvtár, art-mozihálózat tekintetében is.

Ahol a jövő évi költségvetési törvény tervezete a helyi önkormányzatok tekintetében
még érdemi változtatást tartalmaz a már említett Start-munkaprogram foglalkoztatást
helyettesítő támogatások és a megyei önkormányzatok feladatainak változása tekintetében, az
a segélyezésnek a rendszere. Itt a Széll Kálmán terv intézkedései, illetőleg a jövő év
költségvetés  mozgástere olyan változást eredményez, hogy a helyi önkormányzatok által
saját hatáskörben adható kiegészítő szociális támogatásoknak az összege csökken, ezentúl a
helyi önkormányzatok tekintetében változást tartalmaznak még a központosított előirányzatok
is.

Változás van a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások
támogatásánál, itt az idei ötmilliárd forinthoz képest 6,8 milliárd forint szolgál egyrészről a
Prémium évek programhoz kapcsolódó kifizetésekre, illetőleg az önkormányzati
létszámcsökkentésekkel kapcsolatos kiadásokra is.

A központosított előirányzatoknál szintén változást láthatunk az európai uniós
fejlesztési pályázatok saját forráskiegészítéseinél is. Itt szintén egy növekvő tételt látunk, több
mint kétmilliárdos növekedéssel, 12,6 milliárd, 12,65 milliárd forint lesz a jövő évi
törvénytervezet szerint a kiegészítő összeg, amely az uniós derogációs projektek önerejének
finanszírozását szolgálja, nevezetesen szennyvízprojektek, ivóvízprojektek finanszírozásáról
van szó.

Ezen a ponton azt is el kell mondjam, hogy nemcsak az önerő összege növekszik, és
ez az önerő az úgymond megtérülő önkormányzati részek finanszírozását is szolgálja, hanem
meg kell jegyezzem, hogy az említett európai uniós források kifizetési összegei 2012-ben
jelentősen növekednek 2011-hez képest.

Ezek a növekvő uniós források a helyi önkormányzatok részére is rendelkezésre
állnak, nemcsak a regionális operatív programok, hanem a többi program keretében is, és
alapvető cél az, hogy a korábbi magas önerő csökkenjen. Ez a csökkenés azt jelenti, hogy a
jövedelmet nem termelő projekteknél maximum 15 százalékos helyi önerőt igényelnek majd
az uniós pályázatok.

A központosított előirányzatok tekintetében a bérkompenzáció rendelkezésre fog állni
nemcsak a 2011-ről áthúzódó kifizetések tekintetében, hanem a szja-rendszer átalakítása
kapcsán azon munkavállalók, azon közalkalmazottak és köztisztviselők, illetőleg
kormánytisztviselők is kiegészítéskompenzációt fognak kapni, akik az adórendszer
változtatásai miatt egyébként nettó kereset csökkenést tapasztalnának. Ugye ez adódhat a
kétirányú személyi jövedelemadó-rendszer változásának eredőjeként. Az egyik irány az, hogy
202 ezer forint havi bruttó összeg alatt az úgynevezett szuperbruttó intézménye kivezetésre
kerül, másik irány pedig az, hogy az adójóváírások megszűnnek. Hogyha a kettő változás
eredőjeként valamely munkavállalónak a nettó jövedelme csökkenne, ezt a csökkenést
ellensúlyozza a bérkompenzáció, és az idei rendszerhez  hasonlóan a helyi önkormányzatokon
keresztül ezen bérkompenzációnak a fedezete 2012-ben biztosított lesz.

Tisztelt Bizottság! A főbb változások és a normatívaváltozások tekintetében azt
mondhatjuk el, hogy a helyi önkormányzatok összes támogatása a helyi önkormányzatok
fejezetben a 2011. évi korrigált bázishoz képest, amely korrekció például tartalmazza az
egyszeri tételek kivételét, 2012-ben nagyjából a 2011-es szint körül alakul, egy minimális
növekedést láthatunk a helyi önkormányzatok részére juttatandó összes központi költségvetési
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forrás tekintetében, hangsúlyozva, hogy például az európai uniós forrásokat, amelyek tehát
jelentősen növekednek, nem tartalmazza.

A helyi önkormányzatok támogatása után végül engedjék meg, hogy a
területfejlesztési forrásokról néhány szót szóljak. A területfejlesztési források tekintetében az
az egy-két tétel, amelyik a helyi önkormányzatok fejezetben szerepel, a címzett és
céltámogatásoknak az összege, vagy a fejlesztési központosított előirányzatok, ahol tehát
változás 2011-12-ben nincsen, ezeken kívül területfejlesztésre az európai uniós források
állnak rendelkezésre.

Említettem, hogy itt jelentős növekedés van 2011-hez képest. Ez azt jelenti, hogy a
költségvetésben megjelenő összes európai uniós forrás 1570 milliárd forint körül alakul.
Hogyha ehhez hozzárakjuk a központi költségvetési társfinanszírozást, akkor azt látjuk, hogy
a jövő évi összes kifizetett európai uniós forrás több mint 1800 milliárd forintot tesz ki. Ez bő
300 milliárd forint növekedést jelent 2011-hez képest. Ezek az európai uniós források jelentős
részben a területfejlesztést szolgálják, címkézetten ezen belül is a strukturális és a kohéziós
támogatások, amelyeknek a teljes összege az említett 1800 milliárd forint feletti összegen
belül közel 1520 milliárd forintot tesznek ki.

Mindezek a források biztosíthatják tehát azt, hogy az ország területbeli különbségei
csökkenjenek. A területfejlesztési források rendszerén belül egy változtatást már említettem,
ez az uniós és hazai forrás arányának az olyan jellegű úgymond módosítását tartalmazza,
hogy a maximális uniós forrást a szükséges minimális társfinanszírozással lehessen
felhasználni, vagyis a helyi önkormányzatok területfejlesztési célra ne kelljen, hogy többet
adjanak  a minimális önerő helyett. Ezen kívül az uniós források felhasználásának célzottsága
az Új Széchenyi-terv pályázatainak segítségével valósulhat meg.

Tisztelt Bizottság! Főbb vonalaiban ennyit szerettem volna mondani a 2012-es
költségvetés főbb céljairól, illetőleg a helyi önkormányzatokat érintő előirányzatokról,
változásokról. Végezetül annyit engedjenek meg, hogy a remélhető pozitívumok mellett,
amely alatt én elsősorban a 2,5 százalékos hiánycél biztonságos elérését célzó lépéseket, a
tartalékkal együtt a hiánycél elérését értem, és azt, hogy az egyes területeken a szűkös
gazdálkodás mellett is többletforrások állnak rendelkezésre, lásd európai uniós források és a
kapcsolódó társfinanszírozás vagy a Start-munkaprogram, elmondjam azt, hogy a
pozitívumok mellett természetesen számos feladat áll a kormányzat előtt, amire – azt
gondolom, hogy – az Állami Számvevőszék is utalni fog, vagy amit önök is elmondhatnak.

A számos feladat egyrészről a helyi önkormányzatok rendszerének a kardinális
átalakítását tartalmazza. Amint említettem, ez a helyi önkormányzati törvény módosításával
valósulhat majd meg, és döntően 2013-tól láthatjuk ezen változásokat. De az a feladat vagy az
a kritika, amit a kormányzat felé meg kell fogalmazzak - és itt inkább feladatról van szó -,
természetesen a költségvetési tervezés rendszerének a megváltoztatását is jelenti, vagyis a
feladatok és a források átstrukturálásán kívül a prezentációs rendben is remélhetőleg 2013-tól
majd változásokat fogunk látni.

Mindezzel köszönöm megtisztelő figyelmüket. A későbbiekben kérdés esetén
természetesen kollegáimmal együtt állunk a bizottság rendelkezésére. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Azt javaslom, hogy hallgassuk
meg az Állami Számvevőszéket, és utána jönnek a kérdések, észrevételek a napirend
előadóihoz. Úgyhogy akkor, alelnök úr, parancsoljon!
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Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2012. évi költségvetési
javaslatáról (T/4365/3. szám)

Warvasovszky Tihamér szóbeli kiegészítése

WARVASOVSZKY TIHAMÉR alelnök (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségének
tett eleget, amikor véleményezte Magyarország 2012. évi állami költségvetési
törvényjavaslatát. Célunk az volt, hogy megállapítsuk, hogy a 2012. évi törvényjavaslat
kidolgozása során érvényesültek-e a vonatkozó jogszabályi , törvényi előírások, illetve a
Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott tervezési tájékoztatóban rögzítettek.

A fejezetek költségvetési tervező munkájához a jogszabályi előírásoknak megfelelően
a Nemzetgazdasági Minisztérium kiadta a költségvetési tájékoztatóját, amelyben
meghatározta a jövő évi tervezés szabályait és módszertanát. Ezek legfőbb szempontja volt az
Új Széchenyi-terv, a Széll Kálmán-terv alapján készült konvergenciaprogram előírásainak
betartása és céljainak érvényesítése.

A tájékoztató ugyan bázisalapú tervezési rendszer helyett az állami feladatok
ellátásához szükséges források meghatározását írta elő, a gyakorlatban ennek ellenére mégis a
hagyományos bázisszemléletű tervezés valósult meg. A kormány által jóváhagyott
koncepcióban találhatunk olyan elemeket, amelyek javították, illetve javítják jövőre az
átláthatóságot, hiszen a kiadásokat ott tervezik, ahol a felhasználás megvalósul. Ezzel
csökkentek a fejezeti kezelésű előirányzatok számai. Ez azt jelenti, hogy hasonló célú
feladatot azonos címen kellett tervezni.

További előrevivő koncepcionális újítás, hogy a bírságbevételeket központosított
bevételként kezeli, ezzel párhuzamosan megszűnik az a helyzet, hogy az intézmények
bírságbevételből kényszerüljenek a finanszírozásukat biztosítani. Ezzel a prezentációs móddal
mindenképp javult a törvényjavaslat átláthatósága.

Ugyanakkor azt is megállapítottuk, hogy az ellenőrzést nehezítette, hogy az ellenőrzés
időpontjában még nem minden esetben álltak rendelkezésre az előirányzatok
megalapozásához szükséges törvényjavaslatok, a többéves kötelezettséggel járó kiadások
hosszú távú, 3 évre történő bemutatása.

A költségvetés közvetlen bevételeiről és kiadásairól csak egy-két megállapítást hadd
emeljek ki. Évek óta tapasztaljuk, hogy a fő adóbevételi előirányzatok esetében hiányoznak a
részletes háttérszámítások és nem számszerűsítik az egyes adónemek tervezett bevételeit
meghatározó tényezőket. Ez nyilván befolyásolja az Állami Számvevőszék megalapozott
véleménynyilvánítását. Ennek ellenére, hogy az adóbevételek nem voltak részletes
számítással alátámasztva, az Állami Számvevőszék a rendelkezésre álló információi, a
tendenciák figyelembevételével, az előző évek trendjét, illetve a Költségvetési Tanács erről
adott véleményét figyelembe véve véleményt mondott az adóbevételekről és véleményeztük
az adóbevételek teljesíthetőségét is.

Kedvező változás az előző évhez képest, hogy a 2012. évről szóló költségvetés esetén
27 százalékra csökkent azon adóbevételek aránya, amelyekről nem tudtunk véleményt
mondani. Ez a 2011-es költségvetésnél 34 százalék volt, tehát sokkal magasabb.

A makrogazdasági mutatók tervezettnél kedvezőtlenebb alakulása esetén 2012. évben
több adóbevételi előirányzat teljesíthetősége veszélybe kerülhet, tehát ide egy magasabb
kockázatot állapított meg a Számvevőszék.

Úgy, ahogy helyettes államtitkár úr is kiemelte, az Állami Számvevőszék egy pozitív
iránynak tartja, hogy jelentősen nőtt a tartalék, hiszen 403,6 milliárd forint összegben kerül
sor a tartalék képzésére. Ez sokkal magasabb a 2011. évinél.

A fejezetek költségvetésénél az érintett tárcáknál a felülről nyitott előirányzatokra
hívjuk fel a figyelmet, amelyek teljesítése módosítás nélkül eltérhet az eredeti előirányzattól.
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2011. évben ez az előirányzat több mint 8100 milliárd forint, amely eleve egy bizonyos
kockázatot hordoz a költségvetésben, hogy az eredeti kiadás-előirányzatot meghaladó
teljesítésük veszélyeztetheti a törvényjavaslat által kitűzött hiánycél betartását. Erre
mindenképp szeretnénk felhívni a kormány figyelmét.

Ugyanakkor a tartalékképzésre visszatérve, a Magyar Nemzeti Bank a "Magyarország
2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat tervezetének értékelése" című anyagában
várható veszteségként 95 milliárd forint megtérítési kötelezettséget jelez az állam számára,
amelyet a 2012. évi költségvetésből kell biztosítani. Ezen kiadás megítélésünk szerint nyilván
a költségvetési törvényjavaslatban nem jelenik meg, így a központi költségvetés hiányánál
kockázati tényezőt jelent, amely pótlólagos forrás bevonását teheti szükségessé.

Európai uniós elszámolásoknál megnyugtató az, hogy az uniós fejlesztésekre a 2012-
es költségvetésben rendelkezésre álló keretösszeg biztosítja a feladat ellátását, mivel fennáll
az a lehetőség, hogy az előirányzatok módosítása nélkül el lehet térni az eredeti előirányzattól,
illetve előirányzatok közötti átjárhatóságot is biztosít. Ugyanakkor ez bizonyos kockázatot is
jelent természetesen a költségvetés kiadásainak a szinten tartásánál.

A Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetében ugyanakkor biztosított az uniós
előirányzatokhoz kapcsolódó hazai költségvetési támogatások összege, ezen törvényi soroknál
nem történt forráselvonás, illetve -csökkentés.

Az elkülönített állami pénzalapoknál és a társadalombiztosítási pénzügyi alapoknál
megállapítottuk, hogy egyértelműen a tervezésnél érvényesült az államháztartási hiánycél
tartásának elsődlegessége.

A nyugdíjalap jelentős profiltisztításon megy keresztül. Ezt úgy értékelte az Állami
Számvevőszék, hogy átláthatóbb és egyértelműbb lesz a nyugdíjalap felhasználása, és ezt
mindenképp egy jó irányba tett első lépésnek értékeltük.

A korhatárt be nem töltött nyugdíjak helyére lépő ellátások fedezetét a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium fejezeténél egy újonnan létrehozott alap, a nemzeti szociálpolitikai
alap biztosítja. Itt felvetette a Számvevőszék, hogy nyilván ezen alapoknak a felhasználását
szabályozni kell.

Önkormányzati alrendszernél - beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatokat,
valamint a többcélú kistérségi társulásokat is - 2012-ben 3202,6 milliárd forint bevételből
gazdálkodhatnak az önkormányzatok. Az előző évi költségvetéshez képest csökkenést jelent a
Széll Kálmán-terv alapján a kötelező önkormányzati feladatok méretgazdasági átszervezése
címén előírt mintegy 15 milliárd forintos csökkenés. A szociális támogatások átalakításával
összefüggő mintegy 30 milliárdos csökkenés. Ennek nyilván másik lába, ahogy helyettes
államtitkár úr megfogalmazta, megvan

Például a Start-munkaprogramban is. A növekedés a megyei önkormányzatok eddig
saját bevételként kezelt illetékbevételéből, a szociális támogatások átalakításából, valamint az
önkormányzatok, illetve társulásaik európai uniós fejlesztési pályázati források
kiegészítésének növekményéből adódik. Ez összesen mintegy 53 milliárd forint növekményt
jelent. A megyei önkormányzatok feladatellátására a költségvetés 99,7 milliárd forintot
elkülönített, mely összeg a megyei feladatok tervezett átadása miatt nyilván később kerül
átcsoportosításra. A fejezetből biztosított források ágazati megoszlása, főként a megyei
feladatok miatti előirányzat átcsoportosítása következtében módosult. Egyéb belső
átcsoportosítások mértéke azonban nem jelentős.

Ugyanakkor a gyermekétkeztetéshez és a tankönyvellátáshoz kapcsolódó szociális
kedvezményekre vonatkozó eddigi felhasználási kötöttség nélküli normatíva 2012-ben kötött
felhasználású normatívává kerül átsorolásra. Szintén kötött felhasználású normatíva lesz a
közoktatási, informatikai feladatok támogatására biztosított normatíva, így ezeken a
területeken egyértelműen úgy értékeljük, hogy átláthatóbb lesz a felhasználás, és nyilván ezen
normatívák egyértelműen a célok megvalósítását kell hogy szolgálják.
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Az Állami Számvevőszék véleménye elkészítésekor még nem volt ismert a 2012. évi
helyi önkormányzatok támogatási és helyben maradó személyi jövedelemadó-fejezetét
alapvetően érintő, a közfeladatok ellátását újonnan szabályozó új, sarkalatos törvény
tervezete. Nyilván nem volt ismert az ehhez kapcsolódó ágazati törvények tervezete sem. Így
ezek közötti összhangot nyilván a Számvevőszék a vélemény kialakításakor nem tudott
mondani. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Mivel a Költségvetési Tanács jelezte, hogy
nem tud részt venni, így úgy gondolom, hogy akkor teljes a napirend, hogyha az általuk
egyébként mindenki számára megismerhető, hiszen rajta van a honlapon is az előterjesztés,
utolsó mondatát azért felolvasom: „A Költségvetési Tanács összességében a 2012. évi
költségvetésről szóló törvényjavaslattal a fenti észrevételek mellett egyetért”. Tehát a tanács
támogatta az előterjesztést, illetve a 2012. évi költségvetésnek a benyújtását ilyeténképp.

Azt javaslom, hogy először kérdéseket tegyünk fel akár a minisztériumhoz, akár a
Számvevőszékhez, és utána legyenek a vélemények, illetve a viták. Kérdése az elhangzottakra
és a benyújtott előterjesztésre kinek van? Parancsoljon, miniszter úr!

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr a szót. A helyettes államtitkár úrtól
szeretném kérdezni, hogy miniszterelnök úr és a megyei önkormányzati vezetők
megállapodásának a megkötése kapcsán szóba került az, hogy a hazai fejlesztési forrásokra
lehetőséget kapnak a megyei önkormányzatok, ezeknek a pályázati úton történő kiosztására.
Ha jól értettem, 2012-ben nincs ilyen hazai fejlesztési forrás, amely legalábbis ígéret szintjén
elhangzott.

ELNÖK: Köszönöm. Habis alelnök úr!

HABIS LÁSZLÓ (KDNP): Tisztelt Államtitkár Úr! Az egyik kérdésem a
törvénytervezet 28., illetve 78. szakaszához kapcsolódik. Eszerint a kormány felhatalmazást
kapna a helyi önkormányzatok támogatása és helyben maradó szja-fejezeten belül új
előirányzat létrehozására, illetve miniszteri hatáskörben ennek a részletes szabályainak
meghatározására. A kérdésem az, hogy mi a szerepe ennek az új előirányzatnak, milyen
feladatra ad majd forrást.

A második kérdésem egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium előirányzatai között
szerepel egy szerkezetátalakítási alap, illetve a központosított előirányzatok között, a korábbi
5,2 milliárd helyett 6,8 milliárd a helyi szervezési intézkedések többletkiadásának
támogatására. Ez az önök megítélése szerint elsősorban milyen területre irányul?

A harmadik kérdésem, hogy az európai uniós fejlesztési pályázatok saját
forráskiegészítése tekintetében továbbra is csak a hátrányos  helyzetű és önhikis
önkormányzatok kaphatnak-e ebből forrást, figyelembe véve a hitelfelvétel várható új
szabályozását, vagy itt változnak a szabályok.

A negyedik kérdésem pedig a kötött normatívákkal függ össze, például több célú
kistérségi társulásoknál oktatási normatíva csökken, ismét csökken a belső ellenőrzési
normatíva, a szociális továbbképzés, szakvizsga támogatása. Itt ágazati szabályok változnak
vagy ezek többletfeladatot jelentenek az önkormányzatok számára? Tehát  magyarul
változatlan a feladat, és többletforrással kell kiegészítenünk, vagy módosulnak a feladatok?
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Szilágyi képviselő úr!
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SZILÁGYI PÉTER (LMP): A 90. fejezetben a szociális és gyermekvédelmi
ellátásoknál látunk egy komoly 30 milliárdos csökkentést, szeretném megtudni, hogy ennek
mi az oka. És még egy olyan kérdésem lenne, hogy a szociális továbbképzéseknél miért
látunk egy 82 százalékos csökkentést. Pontosan 9420 forintról 1640 forintra, egy autópálya-
matrica árára csökkentették ezt a részt. Szeretném megkérdezni, hogy ennek mi az oka.

Illetve lenne még egy kérdésem. A közös igazgatású óvodákról, bölcsődékről
szeretném kérdezni, hogy államtitkár úr tudja-e, hogy hány ilyen intézmény van jelenleg
Magyarországon. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Bóka képviselő úr!

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt
Bizottsági Elnök Úr! Szeretném megkérdezni, hogy fog jelenteni a pénzbeli szociális
juttatások rendszerének az átalakítása a normatív finanszírozáson belül, hiszen a fajlagos
összeg részben széthúzásra kerül. 2012-ben 1500 és 25000 forint közötti összeg lehet egy főre
vetítve, részben pedig a feltételrendszer változik. Ez mit jelent a számok nyelvén? Mert
egyedileg ilyenkor borzasztó nehéz ezt megfejteni. Alapvetően azért hosszú távon nekem az
lenne a szimpatikus megoldás, hogy valamilyen módon a feladatokat meghatározva az
önkormányzati gazdálkodás szabadságát próbáljuk növelni. Gyakorlatilag a költségvetésbe
most megint bekerültek kötött felhasználású normatívák. Tehát nőtt a kötött felhasználású
normatívák száma. Nekem ez nem annyira szimpatikus, értem a lényegét, de azt gondolom,
hogy meg kell határozni egy feladatot, amit el kell látni, azon túlmenően pedig a
rendelkezésre álló keretnagyságot kell növelni vagy változatlanul hagyni, de azt gyakorlatilag
az önkormányzat tudja eldönteni, hogy az egyébként is szűkös forrásait milyen módon tudja
ide-oda tologatni, illetőleg felhasználni. A kötött normatíva általában sosem szimpatikus, és
mindig az önkormányzati gazdálkodás szabadságát és helyi a helyi kreativitást csökkenti.
Csökkennek a jövedelemdifferenciálás mérséklése tekintetében a normatívák egy kategória
kivételével, tehát a legkisebb települési kategória tekintetében. Ez jelentős forráskivonást fog
azért ebben a körben jelenteni.

Habis úr már felvetette: alapvetően nem nagy összeg, de a kistérségi normatívák
tekintetében is több tétel csökken. Szerintem nagyon rossz üzenete van a kistérségi
normatívák tekintetében például a nevelési tanácsadás normatívája csökkenésének, hiszen
egyre több a problémás gyerek. Én ezt tapasztalom, hogy egyre több a problémás gyerek,
akikkel foglalkozni muszáj. És azért alapvetően a belső ellenőrzést szerintem erősíteni kéne
intézményi szinten, és itt is csökkenés mutatkozik.

Szeretném látni, az Állami Számvevőszék képviselője erre utalt, hogy 2012. január 1-
jétől a megyei önkormányzati feladatellátás kikerül az önkormányzati rendszerből.

2011-et és 2012-t, az almát az almával összehasonlítva milyen pálya mutatkozik az
önkormányzatoknak bevételi és kiadási oldalról, nemcsak az állami támogatásokat figyelembe
véve, hanem a helyi adók tekintetében? Tehát milyen modellszámítások, milyen modellek
történtek 2012 tekintetében 2011-hez képest, mondom, most már kivéve a megyei
önkormányzatok által fenntartott, államnak átadandó intézményekre vonatkozó pénzösszeget?

Szeretnék még egy dologra rávilágítani, aminek a megoldását mindenféleképpen
kérném, ez pedig az úgymond állami tűzoltóságok támogatása, ez 2011-hez képest nem
csökkent. Az úgynevezett önkormányzati, korábban köztestületi tűzoltóságok támogatása
2,1 milliárd forintról, ha jól tudom, 600 millió forinttal csökken, tehát 30 százalékos
csökkenés van. Tisztelettel jelzem, ezek az önkormányzati tűzoltóságok ugyanazt a feladatot
látják el a tűzoltás, a mentés tekintetében, mint a hivatásos tűzoltóságok, csak hatósági
feladatot és egyéb feladatot nem látnak el. Az önkormányzati tűzoltóságokhoz jelentős
önkormányzati támogatások társulnak.
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Rossz üzenet lesz, tehát másodrendű állampolgároknak fogják tekinteni azokat, akik
területén alapvetően az elsődleges vonulási egység az önkormányzati tűzoltóságoknak a
szervezete. Mondom, ugyanazt a feladatot látják el, ugyanolyan autóval mennek, kvázi
ugyanolyan létszámmal, csak egész más bérstruktúrák vannak. Tehát azt is mondom, hogy
hatékonyabb feladatellátást tudnak megvalósítani az önkormányzati tűzoltóságok, mint a
hivatásosak. Nem lehet ugyanazért a munkáért egész más finanszírozást biztosítani, ezt
mindenféleképpen korrigálni kell, azt gondolom.

Nagyon szépen köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Pál Tibor képviselő úr!

PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Kétségtelen, ami egy ilyen költségvetésnél
igazából minket érdekel önkormányzati embereket, az mindig a kiadási oldal, hogy mire
mennyit költhetünk. De azt gondolom, hogy látva most már a többi benyújtott törvényt is, ami
megjelent a parlament honlapján, azért érdemes végignézni azt, hogy a helyi adók esetében -
és ezt akkor most kérdezem is - hogy lehet számolni mondjuk a gépjárműadóval, az iparűzési
adóval, építmény- és telekadóval, és ebből mennyi marad az önkormányzatoknál 2012-ben.
(Dr. Bóka István: Minden.) És ilyen persze az illetékbevétel is. Ha minden ott marad, akkor
szerintem ez nagyon jó hír. Azért az egy kicsit rontja a képet, hogy az építmény- és telekadó
mértékének a növekedése az önkormányzatokat fogja terhelni meg annak a végrehajtása.
Tehát mennyivel számolhatnak az önkormányzatok 2012-ben?

A következő, amire itt már Habis alelnök úr is utalt, hogy új előirányzatot hozhat létre
a kormány, a 28. §-ban úgy olvasható. Ennek van egy érdekes része, hogy van ennek egy 8
százalékos helyben maradó része, és a törvény azt mondta korábban, hogy van egy 40
százalékos, az önkormányzatokat megillető rész. Ez kimaradt ebből a részből, tehát 32
százalék kimaradt. Az a kérdés, hogy miért maradt ki ez a 32 százalék a törvényből, amit azért
jó lenne tudni.

Az utcai szociális munka megszűnik. Ma másról se szól a tévé meg a rádió, mint arról,
hogy a hajléktalanokkal mit kell kezdeni. Ha az utcai szociális munka megszűnik, akkor ez
tényleg azt jelenti, hogy ezt a kérdést vagy nem szociális kérdésként kívánja a kormány
kezelni, vagy nem kíván erre pénzt fordítani. Miért maradt ki ez az utcai szociális munka a
tervezetből?

Van egy rész, ez pedig a gyermekétkeztetés és egyáltalán a gyermekszegénység
kérdése. A gyermekszegénység elleni program előirányzata változatlan, miközben tudjuk és
látjuk, hogy mi minden nehézségekkel küzdenek kistelepüléseken. A gyermekétkeztetés
normatívája nem változik, miközben 370 forintot térít meg a költségvetés, mindenki tudja,
hogy ma a gyermekétkeztetés egy önkormányzatnak 450-480-500-520 forintjába kerül. Miért
nem lehet növelni ezt az összeget?

Van két jó hír is persze a költségvetésben, az pedig, hogy emelkedik a helyi szervezési
intézkedések támogatása 5,4-ről 6,8-ra. Jól értem, hogy ez az elbocsátások költsége?

Ugyanígy emelkedik a kötött felhasználású támogatásnál a 8-as mellékletben a
jövedelempótló támogatás, rendelkezésre állási támogatás - ez a munkanélküliek támogatása,
ez is jó hír -, 88,5 milliárdról 139-140 milliárdra emelkedik. Ez egy szép emelkedés. Ez azt
jelenti, hogy ennyivel fog nőni a munkanélküliek száma is? Tehát azt mutatja ez a szám, hogy
azért növelték meg ilyen mértékben a költségvetésben ezt az összeget, mert már maguk a
tervezők is úgy számolnak, hogy ilyen összegű pluszkiadásokra lesz szükség? (Elnök: Vége?)
Igen.

ELNÖK: Köszönöm. Hegedűs Lorántné képviselő asszony!
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HEGEDŰS LÓRÁNTNÉ (Jobbik): Nagyon sok kérdés elhangzott már előttem, amit
én is föl szerettem volna tenni, úgyhogy már csak azokra próbálok koncentrálni, amiket nem
hallottam vagy nem abban a formában.

A szociális juttatások kapcsán szeretném kérdezni, hogy vajon mi indokolja azt, hogy
a nagyvárosokat preferálja a rendszer inkább. Én ezt úgy gondolom, habár ezt a vélemények
között kellene inkább elmondani, hogy ez arányában sokkal jobban fogja sújtani majd a
kistelepüléseket.

Mi indokolja az önhikinek a 8 milliárdos lenyesését? Tudjuk, hogy az
önkormányzataink javarésze éppen billeg a bedőlés és az életben maradás határán. Tehát azt
gondolom, hogy szakmailag nehezen indokolhatónak tartom, csak úgy, mint a pedagógus-
szakképzés és a szociális továbbképzés drasztikus csökkentését.

Annak viszont nem értem a logikáját, hogy a kistérségi bejáró és autóbuszt igénybe
vevő gyerekek támogatását csökkenti az állam, amikor nyilvánvaló, hogy abba az irányba
akarná egyébként szorítani az oktatási rendszer átalakításával is a falusi népességet, hogy
inkább vegyenek igénybe egy mondjuk járásközponti településen lévő oktatási intézményt.
Korábban az előző évi költségvetésben ez kifejezetten előnyben részesített cél volt,
pluszforrást biztosítottak hozzá, emelt forrást, most viszont ezt durván visszanyesik, holott az
önkormányzati törvény, illetve a köznevelési törvény most megjelent szövegében nyilvánvaló
ez a cél. Tehát akkor most kötelezővé tesszük nekik, viszont nem segítjük, hogy elérjenek az
iskolába? Hol van itt a logika?

A közétkeztetési normatíva áttétele a kötött normatívába azt is jelenti ezek szerint,
hogy nem lehet majd kiegészíteni az önkormányzatok részéről? Tehát ennyire kötött lesz? Az
jó egyébként, hogy kötött, úgy gondolom, de vajon ezt is jelenti egyúttal?

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Helyettes államtitkár úr, illetve alelnök úr, akkor kérem, hogy
válaszoljanak a feltett kérdésekre.

Banai Péter válaszai

BANAI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ha megengedik, én a kérdések egy részére
válaszolnék, és másik részére pedig megkérném majd kollegáimat, hogy segítsenek a
válaszadásban.

Varga Zoltán képviselő úr, miniszter úr kérdése tekintetében két információt tudok
mondani. Egyrészről a megyei önkormányzatoknál generálisan a fejlesztési források
döntéséről volt szó, van szó ismereteim szerint, ami magában foglalja az európai uniós
forrásokat is. A hazai források tekintetében még egyeztetés van, tehát további információt per
pillanat nem tudok mondani. Elképzelhető, hogy új hazai fejlesztési források tekintetében is
lesz szerepe a megyei önkormányzatoknak.

Habis alelnök úr kérdései kapcsán. Az első kérdése a 28. § (1) bekezdése és a
normaszöveg hátsó része, a 78. § (2) bekezdése kapcsán, ez egy olyan rendelkezés, amely
minden évben szerepel a költségvetési törvényben, ami lehetőséget ad arra, hogy új feladatok
kapcsán új előirányzat kerüljön megképzésre és az új előirányzat szabályaira pedig jogszabály
kerülhessen megalkotásra.

A szervezetátalakítási alap. Ez a 2011-es költségvetésben is szereplő előirányzat,
amelynek alapvető célja, hogy közpénzből működő szervezetek átalakulhassanak és
hatékonyabban, jobban működjenek.

Az ezzel kapcsolatos egyszeri kiadásokat finanszírozza ez a szervezetátalakítási alap.
Idén ebből az előirányzatból kapott forrást például a KEK Kh., ez az elektronikus
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közszolgáltatások hivatala, ahol egy nagyon jelentős adósság halmozódott fel a korábbi
években, és a szervezet átstrukturálásával kapcsolatos egyszeri kiadások voltak ebből az
előirányzatból finanszírozva, és ugyanez a rendszer él tovább 2012-ben is.

A harmadik kérdés kapcsán, a 6,8 milliárd forintos előirányzat, ami helyi szervezési
intézkedésekhez kapcsolódik, és szintén egy másik kérdésben is elhangzott ennek a
növekedése, ez döntően, ahogy elhangzott, leépítésekkel, átalakításokkal kapcsolatos egyszeri
tételeket finanszíroz. Valóban itt növekszik ennek az összege 2011-hez képest.

Az európai uniós kiegészítő forrásoknál, igen, elsősorban a hátrányos helyzetű

kormányzatok számára áll rendelkezésre a forrás, de nem kizárólag. Tehát más
önkormányzatok is kaphatnak ebből a forrásból. Itt az első helyi döntő szempont az, hogy az
európai uniós csatlakozási szerződés értelmében kötelezően megvalósítandó úgynevezett
derogációs projektek forrása meglegyen. A derogációs projektekhez három csoport tartozik.
Az egészséges ivóvíz elérését célzó projektek, tehát csatornaépítés, ivóvíz, arzénmentesítés,
szennyvízcsatorna kiépítése és hulladéklerakókkal kapcsolatos feladat. Az első kettő, ahol
komolyabb feszültség látszik, és ahol, hogyha nem teljesítjük a közösségi szabályokra előírt
határidőkre a beruházásokat, akkor az Európai Bizottság  kötelezettségszegési eljárást indíthat
velünk szemben, és annak elég komoly éves, milliárdos, több milliárdos szankciója lehet.

Szilágyi képviselő úr kérdése kapcsán 30 milliárd forint kivétele, ez a megyei
önkormányzatok intézményeinek átadása miatti csökkenés, amely, ahogy Warvasovszky
alelnök úr említette, annak a tételnek a részét képezi, amely egy előirányzaton több mint 90
milliárd forintos összegben a helyi önkormányzatok kiadásai-bevételei fejezetben szerepel, és
amely majd úgymond a helyére kerül a megyei önkormányzatokkal való megállapodás után.
A „helyére kerül” ez az adott minisztériumi előirányzatot jelenti.

Bóka képviselő úr kérdéseire. Hangsúlyozom, hogy amire nem válaszoltam, arra majd
megkérem a kollégáimat, hogy segítsenek a válaszadásban. Bóka képviselő úr kérdése
kapcsán, kötött felhasználású normatívák számának növekedése. Itt elsősorban azok a
változások történnek, ugye elhangzott, a gyermekétkeztetés, tankönyv, ahol tapasztalatok
alapján probléma merült fel. Ezekre a problémákra válaszul született az a javaslat, hogy kötött
felhasználású fő felhasználások legyenek az előirányzatok. Itt a tankönyv-mizériát a tisztelt
bizottság minden bizonnyal ismeri.

Pál Tibor képviselő úr kérdései kapcsán a 32 százalékos rész kimaradt a
normaszövegből. Itt egy technikai átrendezés van. A helyi önkormányzatok nem adóbevételi
ágon, hanem támogatásként kapják meg a forrásokat, tehát ez a 32 százalékos forrás,
úgymond kimaradás, ez nem jelenti a helyi önkormányzatok forrásának a csökkentését, csak
egy technikai átrendezést a bevétel és a központi támogatás között.

A munkanélküliek számának növekedésére irányuló kérdés kapcsán, illetve, hogy
számol-e a kormányzat a munkanélküliek növekedésével, a válaszom az, hogy nem. 2012-ben
a Széll Kálmán-terv intézkedéseivel összhangban kerül sor a munkanélküliséggel kapcsolatos
ellátásoknak a csökkentésére. Itt a Munkaerőpiaci Alapból nyújtott álláskeresési járadék
maximális időtartama 9 hónapról 3 hónapra, maximum 3 hónapra csökken. Az álláskeresési
segély, amelynek 27 milliárd forint volt az összege, az megszűnik, és a harmadik úgymond
munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás, ez a korábbi, említett bérpótló juttatás vagy még
korábban rendelkezésre állási támogatás, új néven foglalkoztatást helyettesítő támogatásként
egy új rendszerben kerül finanszírozásra.

Ugyanakkor az a változás, amely az álláskeresési járadék összegének a csökkentését
és az álláskeresési segélynek a megszüntetését jelenti, azt is eredményezi, hogy a
foglalkoztatást helyettesítő támogatást igénybe vevőknek a száma növekedhet. Erre akkor is
sor kerülhet, hogyha a Start-munkaprogram jelentős összegben szív föl embereket, illetőleg a
magánszférában a gazdasági növekedéssel, a beruházások növekedésével a foglalkoztatás
összességében növekedhet. Tehát magyarul az a válaszom, hogy a foglalkoztatás tekintetében
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növekedéssel, összességében növekedéssel számol a kormány, amely egy részben a piaci
beruházásokból, a magánszektor felszívó erejéből, másrészben a Start-munkaprogram
kiteljesítéséből adódik. De való igaz, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatásoknak az
abszolút összege az növekedhet. Itt megjegyzem e kapcsán, hogy a költségvetési
törvényjavaslat egy olyan normaszöveget tartalmaz, amely átcsoportosítást tesz lehetővé a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a Start-munkaprogram előirányzatai között. Vagyis
hogyha a Start-munkaprogram több embert tud felszívni, mint a jelenleg kalkulált és  a 132
milliárd forintos összeg nem lenne elegendő, akkor foglalkoztatást helyettesítő támogatásból
az átcsoportosítási lehetőség megvan, meglesz.

Hegedűs Lórántné képviselő asszony kérdései kapcsán egyrészt arra reagálnék, hogy a
közétkeztetés-normatív kötötté tétele azt jelenti, hogy a helyi önkormányzat nem adhat
kiegészítést. Adhat hozzá kiegészítést, tehát ilyen szempontból nincsenek korlátozva a helyi
önkormányzatok.

Még egy dolgot említenék generálisan, amely mind képviselő asszony, mind Bóka
képviselő úr, mind más képviselők kérdéseiben felmerült. Ez az egyes tételeknél látott
előirányzatcsökkenés vagy forráscsökkenés, gondolok itt az önhiki-csökkenésre vagy egy-két
normatívacsökkenésre. Azt szoktam mondani, hogy nem az a kérdés, hogy adott helyen adott
célra szükséges lenne forrás, az a kérdés, hogy mennyi forrás áll rendelkezésre. És a
kormányzati válasz itt kettős. Egyrészről generális helyi önkormányzati feladatátalakítás,
amely részben az alaptörvény rendelkezéseivel, részben pedig a helyi önkormányzatokról
szóló törvény megváltoztatásával teljesedik ki, és aminek, generális feladatátstrukturálásnak a
része a már sokat emlegetett megyei önkormányzatokkal kötött megállapodás. Tehát
egyrészről a jelenlegi feladatellátás forrásproblémáját generálisan kezelné az új
feladatfinanszírozási struktúra, ami 2013-tól teljesedik ki, másrészről pedig azt szoktam
mondani, hogy azt kell látni, hogy az a kérdés, hogy van-e forrás a plusz kiadásoknak a
finanszírozására.

Sajnos megint a rendkívül rossz világgazdasági környezetre kell utaljak, és arra, hogy
nincs mozgásterünk a szilárdan 2,5 százalékos hiánycél teljesítésében. Ha ezt nem teljesítjük,
akkor közvetlen szankcióként a kohéziós alapból támogatásokat fogunk elveszíteni, ez
egyértelmű, az Európai Bizottság többször leírta. 2004 óta vagyunk túlzott deficit eljárás alatt.
Ha nem teljesítjük a hiánycélt, akkor pont azok az ivóvíz-, szennyvíz- és hulladékberuházások
lehetetlenülnek el vagy épp azok a közlekedési projektek - említhetem a villamosprojekteket
Szegeden, többi nagyvárosban vagy a 4-es metró projektjét Budapesten -, amelyek döntő

részben a helyi önkormányzatoknál valósulnak meg, egyébként a 2,5 százalékos hiánycél
vagy a 3 százalék alatti hiánycél elérésének egyéb negatív következményei, tehát
beláthatatlan forint-euró árfolyamok és külső segítség igénybevételén túl vagy azok mellett.
Tehát magyarul, világos, hogy több területre helye lenne forrásoknak már 2012-ben is a
rendszer generális átalakítása nélkül, de ez olyan kockázatokat hordozna magában -
többletforrások biztosítása -, amely jelenleg nem lehetséges.

Még egy záró gondolat. Nyilván többletkiadást többletbevétellel lehetne finanszírozni,
amely további adóemeléseket tenne szükségessé. A kormány most is, 2012-ben több tételnél
az adóemelések eszközét választotta. Tartósan hosszú távon ez sem lehet megoldás, hiszen
mind európai uniós szinten, mind úgymond a versenytársainkhoz, a V4-ekhez viszonyítva az
adócentralizáció, vagyis az adószint magas, mind, ahogy említettem, európai uniós, mind a
közvetlen versenytársainkhoz hasonlítva.

Ezek után, hogyha megengedik, kollegáimat kérném meg, hogy az általam meg nem
válaszolt kérdésekre reagáljanak.

SZILÁGYI HENRIETTA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó napot kívánok!
Szilágyi Henrietta vagyok.
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Két dologra szeretnék reagálni. Egyrészt a jövedelemkülönbség-mérséklési támogatás,
illetve az ahhoz kapcsolódó korlátok változtatása kapcsán 2012-ben 2011-hez hasonlóan
azonos, mondhatom, forint-fillérre azonos összegű támogatás áll rendelkezésre a
jövedelemkülönbség-mérséklésre. A korlátok lefelé történő elmozdítását az tette szükségessé,
hogy a jövedelemkülönbség-mérséklés alapját jelentő helyben maradó szja, illetve iparűzési
adóerő-képesség valamennyi településkategóriánál lefelé mozdult el. Ebből következik, hogy
mivel a rendszer célja a települések egymás közötti jövedelemkülönbségének mérséklése,
ezért a kategóriák korlátjait lefelé kellett mozdítanunk.

A másik pedig kérdésként hangzott el, hogy mekkora helyiadó-bevétellel
számolhatnak az önkormányzatok 2012-ben. Azt tudom mondani, hogy ez is a 2011. évi
számmal azonos, tehát mintegy 610 milliárd forint helyiadó-bevétel illetheti meg az
önkormányzatokat 2012-ben.

Én ennyit szerettem volna.

SZELÉNYI GYÖRGY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Szelényi György vagyok, az
önkormányzati költségvetési rendszerek főosztályáról. Két dologra szeretnék kitérni.
Egyrészt, hogy kicsit számok formájában hogy néz ki belülről az a 99,7 milliárdos megyei
boríték, ami a IX. fejezet utolsó előirányzatában szerepel, másrészt meg bizonyos szociális
támogatások belső szerkezetére. Kezdjük a megyei borítékkal.

99,7 milliárd forint tehát az az összeg, ami a parlamenti vita során az adott
fejezetekhez átkerül. Látni kell, hogy ebből a szociális ellátás az a 30,4 milliárd forint, amiben
tulajdonképpen a hatályos szociális törvény alapján a különböző szakintézményi ellátottaknak
mintegy 60 százaléka kerül a megyékből adódóan állami ellátotti körbe, ezen belül a
gyerekvédelem területén pedig több mint 80 százaléka, hiszen a gyerekvédelem alapvetően
megyei típusú feladat volt, a másik, ennél nagyobb összeg a közoktatás területén. A
közoktatás területén mintegy 32,2 milliárd forintnyi összeg van ebben a bizonyos megyei
borítékban, miután állami ellátásba kerül, hiszen mintegy 80 ezer gyermek van
középiskolában, szakközépiskolában, 12 ezer kollégiumban, és ezzel összességében mintegy
17 ezer gyerek ezen belül SNI-s, sajátos nevelési igényű gyermek, ezeknek az ellátása állami
ellátás körébe fog kerülni. Tehát nyilván ennek a forrása is oda kell hogy kerüljön.

Föltűnt az, hogy azonos normatívák mellett is csökkennek az előirányzatok. Döntő
részben ezért.

Közoktatásnál jelentős kérdés még az, hogy időközben nem állami, döntően egyházi
intézményátvételből mintegy 4,5 milliárd forintnyi közoktatási támogatás csoportosul át ebbe
az irányba, ami tízezer általános iskolás gyerek, négyezer középiskolás és kétezer-ötszáz
óvodás gyerek egyházi intézményi körben való ellátását jelenti.

Eddig beszéltem az oktatás 32,2 milliárdjáról, a szociális terület 30,4 milliárdjáról. A
kulturális területen is látni kell azt, hogy megyei színházak és ilyen módon megyei fenntartású
színházak is odakerülnek ehhez mintegy 1,2 milliárd forint összegben, a többiek pedig azok
az úgynevezett globális támogatások, benne van a megyei körre vonatkozó általános
intézményi hozzájárulás, satöbbi, amelyek a 99,7 milliárd forintnak a további részét képezik.

Néhány gondolat, amit még a szociális területek kapcsán arra a kérdésre válaszolva
kell elmondani, hogy vajon azért növekedett a jövedelempótló visszaigénylésének az összege
olyan erőteljes mértékben, mert a munkanélküliek növekedésével számolunk. Az ebben
elhangzottakat a következővel kell még kiegészíteni. Ki kell egészíteni azzal, hogy időközben
ez év szeptemberétől átalakult a gázártámogatás, ezzel kapcsolatban a lakásfenntartási
támogatás egész rendszere is, jogosulti köre is, mértéke is. Ebből adódóan év közben ebben az
évben történt egy átcsoportosítás, ezt kiegészítve mintegy 26,5 milliárd forinttal növekedett az
a forrás, amivel a gázár-támogatási rész lakásfenntartási támogatásba való beforgatásának
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vagy újraszabályozásának biztosítja a forrását. Tehát ez mintegy 26,4 milliárd forintra
növekedett.

Emellett beszélni kell még arról, fölvetődött az a kérdés, hogy a pénzbeli szociális
juttatások 3-as melléklet 10-es jogcímű normatívájának az elosztási rendszere hogyan alakult
át. Csak a „tól-ig” számokat lehet látni a költségvetésben.

Az előző hosszú évek során volt egy bizonyos elosztási rendszer, amit elkezdtünk
mélyen elemezni. Rájöttünk arra, hogy számos önkormányzat ebben az elosztási rendszerben
nem kapta meg azt az önrészt, amit a különböző kötelezettségek, kifizetendő segélyek 5-10-
20 satöbbi százalékú önrésze. Volt további ötszáz olyan önkormányzat, amely 1 millió
forintnál is kevesebbet kapott arra a többletre, amit a saját hatáskörű segélyének a kifizetésére
költ, több helyen meg a többszörösét. Ennek megfelelően új elosztási rendszer került belső

szerkezetében kialakításra, amelynél a rendelkezésre álló összeg 20 százaléka lakosságszám-
arányosan, 80 százaléka pedig a korábbi időszakok tényleges ilyenfajta típusú felhasználásai
alapján került elosztásra, biztosítva azt, hogy a kötelező önrész meg a saját hatáskörű segélyek
jobb elosztásához biztosítson forrást.

Köszönöm. Ezt a két kérdéskört szerettem volna kiemelni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még a minisztérium részéről valami vagy pedig az
Állami Számvevőszék alelnöke folytassa? Helyettes államtitkár úr, önöknek van még vagy
Warvasovszky alelnök úrnak adjam át a szót? (Banai Péter: Alelnök úrnak.)

Warvasovszky Tihamér válaszai

WARVASOVSZKY TIHAMÉR alelnök (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen,
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Röviden, hiszen csak áttételesen érintették a kérdések a
Számvevőszéket.

Csak egy gondolatot szeretnék elmondani. A Számvevőszék a rendelkezésre álló
dokumentumok és a helyszíni ellenőrzés alapján tudott véleményt mondani a 2012-es
költségvetési tervről.

A célunk mindenképp az volt, és ez a vélemény is ezt tartalmazza, hogy segítsük az
országgyűlési képviselők döntéshozatali munkáját, illetve járuljunk hozzá a jó kormányzás
kialakításához. Ezért is helyeztünk hangsúlyt arra, hogy kiemeljük azokat a területeket, ahol
kockázatot látunk mind a bevételi, mind a kiadási oldalon, és egyben ráirányítsuk a figyelmet
azokra a területekre, ahol egy pontosabb szabályzást tartanánk indokoltnak a keretek és az
alapok felhasználásánál. Ez a vélemény egyértelműen azt célozza, hogy ezen javaslatok
illetve megfogalmazások segíthetik azt, hogy 2012-ben ez a költségvetés tudja tartani a
tervezett hiánycélt.

Természetesen a Számvevőszék a költségvetés elfogadása után folyamatosan
figyelemmel fogja kísérni a 2012. évi költségvetés végrehajtását is. Köszönöm szépen, elnök
úr.

Hozzászólások, észrevételek

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. A hozzászólások, észrevételek kört nyitnám
meg. Parancsoljon, miniszter úr!

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr a szót. Egy érdekes
bizottsági ülés vége felé járunk, a 2012-es költségvetés kapcsán, mert mind az államtitkár úr
részéről, mind a szakértők részéről, akik hozzászóltak, igazából viszonylag széles körű
makropályáról kaptunk tájékoztatást az önkormányzati belvilágot érintő ügyekben, pedig hát a
képviselői kérdések voltak azok, amelyek  picit engem azért leptek meg, mert kormánypárti
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oldalról nem szoktak ilyen típusú pontosítási kérdések nagy számban elhangzani. Ez mindig
az ellenzék oldala, hiszen ha normális a menetrend, akkor ezek az egyeztetések valamilyen
mechanizmus kapcsán előtte lezajlanak. Ez nyilvánvalóan hiányzott. Úgy tűnik a kérdések
kapcsán.

A makropályáról én csak annyit szeretnék mondani, hogy teljesen világosan látszik,
hogy a kormány beevezte magát egy olyan szituációba, ahol foglya annak a hiánycélnak, amit
önmaga saját magának meghatározott. Tehát én ezt nem is kérem öntől számon, hiszen önnek
és csapatának az volt a feladata, hogy a Széll Kálmán-terv és az Európai Unióhoz kiküldött
vállalásukat teljesítsék. De ez teljesen világosan látszik, hogy azért van nagyon nehéz
helyzetben a költségvetésnek a kiadási oldala, mert a kormány bevállalt egy olyan hiánycélt,
amelyet számára senki nem írt elő. Az nyilvánvalóan persze minden kormánynak érdeke, és
azzal mi is egyetértünk, hogy folyamatosan csökkenteni kell, és közelíteni kell azokhoz a
kritériumokhoz, amit az Európai Unió számunkra előír, ha az EU-övezet tagjai akarunk lenni,
de hogy ez ilyen drasztikus legyen, ez a kormánynak a vállalása, és nyilvánvalóan ebből is
látszik, hogy az a makro-gazdaságpolitikai szcenárió, amit a kormány magának felvállalt,
kitűzött, az, hogy a belső fogyasztás élénkítése és majd  a GDP rohamos növekedése, az
gyakorlatilag megbukott, és ennek a levét isszuk nagyon sok egyéb dologban, mert lehetett
volna azért ezt a kiadási oldalt egy más struktúrában is megoldani.

És nyilvánvalóan a hiánycéltartáshoz pedig kellenek azok az adóemelések, amelyekről
ön is beszélt. Csak szeretném jelezni, hogy ezekről nem volt szó még másfél évvel ezelőtt.
Egy évvel ezelőtt sem, hogy ilyen drasztikus adóemelések lesznek. (Ivády Gábor távozik az
ülésteremből.)

És csak két dolgot szeretnék mondani. Ön azt mondta, hogy chips-adó,
népegészségügy! Hát persze, de nyilvánvalóan teljesen világos, hogy azt a termékkört
választotta ki a kormány, amelyik tömegében megfelelő adóbevételt hoz, mert csak úgy
mondom, a pacalpörkölt után is lehetne adót kivetni, csakhogy a pacalpörköltet lényegesen
kevesebben fogyasztják mint mondjuk a kólát, meg a különböző chipseket. Ilyen tekintetben
is persze, a népegészségügyet mellé teszi, de itt az adóbevétel mennyisége, a milliárdok
nyilvánvalóan meghatározóak voltak.

És ugyanez a baleseti adó. Államtitkár Úr! Én önnel egyetértek, hogy fizessen a
felelős. Na de nem ez fog történni. Ugye ezt mindenki fizetni fogja, mert be fogják építeni a
kötelező biztosítási struktúrába, ahogy én hallom, tehát nem az fogja fizetni, aki sok balesetet
okoz, és inkább el kéne venni a jogosítványát, hogy ne történjen ilyen dolog, hanem
mindenkivel. Tehát ez egy általános adó, csak baleseti adónak nevezik. Innentől kezdve
persze lehetne azzal foglalkozni, hogy az a valamivel több, mint ezermilliárd forint, ami az
önkormányzati struktúrának az életét meg fogja határozni az elkövetkező időszakban, ön is
azt mondta, hogy minimálisan emelkedett. Ugye ez azt jelenti, hogy reálértékben csökkent,
mert nyilvánvalóan lesz egy infláció, tehát innen tekintve azt gondolom, hogy az
önkormányzatok rosszabb helyzetbe kerültek mint 2011-ben voltak, és még egyszer mondom,
nem ez az ígéret hangzott el, hanem jobb helyzetbe szeretnénk hozni az önkormányzatokat.

Az ÁSZ véleményéről. Warvasovszky úr persze megpróbálta védeni nyilvánvalóan,
ami elhangzott. De ami le van írva, az egy picit erőteljesebben fogalmaz a 2012-es
költségvetéssel. Próbálta alelnök úr ezt itt éreztetni, de én azt gondolom, hogy azok a
mondatok, amelyek azt mondják, és ez az ÁSZ írásos véleményéből van idézve, a 2012-es évi
költségvetésről szóló törvényjavaslat megalapozottságáról teljes körűen nem lehet véleményt
mondani, mert hiányoznak a dokumentumok, háttérszámítások, és a jegyzőkönyvben rögzített
és a költségvetési törvényjavaslatban megjelenő adatok eltérései okán, és ezeknek a hátterét
egyáltalán nem ismeri az ÁSZ. Tehát ez egy nagyon durva megfogalmazás így leírva. Ennél
van egy jobb, hogy a szeptember 30-án benyújtott költségvetési törvényjavaslatban és a
Költségvetési Tanács részére átadott normaszövegben fejezetindoklásban szereplő adóbevételi
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előirányzatok eltérnek. Ez egy nagyon durva dolog, hogyha ez így le van írva, és az elnök úr
felolvasta, hogy a Költségvetési Tanács – tudjuk, hogy többséggel – támogatta ezt a
törvényjavaslatot, az ÁSZ meg azt írja le, hogy teljesen máshogy mondott ÁSZ véleményt,
mint a Költségvetési Tanács. Én azt gondolom, hogy a parlament elé kerülő 2012-es
törvényjavaslat nem ez lesz, amit ma mi most tárgyalunk. Nemcsak azért, amit önök is
mondtak, hogy lesznek különböző átcsoportosítások, én azt gondolom, hogy teljesen
nyilvánvaló, hogy ez a költségvetési törvény nem tartható, tehát valahol készül egy olyan
törvényjavaslat, amelyet nagy valószínűséggel képviselői indítványként majd a parlamentben
fogunk tárgyalni. A Magyar Szocialista Párt frakciója nem tartja alkalmasnak általános vitára
ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyit engedjen meg Varga miniszter úr, csak két
megjegyzést, hogy én értem, hogy valamennyien, mivel a parlamentben ülünk, politikusok
vagyunk, és ezért bizonyos dolgokat illik elmondani vagy így alakult ki a magyar politikai
kultúránk, de én azt kérném, főleg egy bizottsági ülésen, hogy ne minősítsük egymás
gondolatait, vagy hogy ki miről tud a túloldalon. Tehát én azt szeretném Varga képviselőnek
mondani, hogy  nem azért tettek fel kérdéseket a  kollégáim egyébként, mert nincsenek meg
az egyeztetések, hanem talán azért, mert egy őszintébb munka folyik a kormányzati oldalon,
mint az önök által megszokott nyolc évben, mikor nem lehetett kérdezni, csak dicsérni. Tehát
lehet, nekünk is vannak kérdéseink, ebben a nehéz helyzetben, amiben az ország van,
szeretnénk jó megoldásokat, és bizony ebben mi is igyekszünk a magunk munkájával és
kérdéseivel és véleményével hozzájárulni.

Ez nem azért van kormányoldalon, mert nincs egyeztetés.
Azért annyit még engedjen meg a képviselő úr, a másik kedvencem a "mit ígértek"

meg "ebben a helyzetben most hol tartunk". Azért mindig furcsa ezt olyan szocialista
képviselőtől hallani, akik 2002-ben átvettek egy sokkal-sokkal stabilabb és jobb gazdasági
helyzetben lévő országot, majd volt egy kiváló jelmondatuk, emlékszem, mert az összes
óriásplakát Budapesten tele volt vele, „több pénzt az embereknek, több pénzt az
önkormányzatoknak” című kiváló kreatív szlogennel, és utána úgy megvágták az
önkormányzatokat, olyan szinten egyébként lehetetlen helyzetbe hozták, hogy most egyébként
többek között ennek isszuk a levét és az önkormányzati szektorban a problémák ebből
adódnak. Úgyhogy én arra kérem, hogy legalább ebben a körben, ahol kollegák között ül
miniszter úr, próbáljon meg tárgyilagosabb maradni, és akkor biztos, hogy előrébb jutunk
ezekben a vitákban.

További észrevétel, reakció? (Jelzésre:) Parancsoljon, Hegedűs Lorántné képviselő
asszony!

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Akkor én ott folytatnám, ahol az elnök úr
abbahagyta. Igen, mindannyian azt gondoltuk, azt reméltük, hogy a Bajnai Gordon által
benyújtott költségvetésnél rosszabb már biztos nem jöhet Magyarországra, és lám, jött, mert
az idei évben végrehajtandó költségvetés, az Orbán-kormány első költségvetése bizony
rosszabb lett az önkormányzatok tekintetében, mint amit Bajnai Gordon nyújtott be, noha a
számadatokat szolga módon átvették. Azt hiszem, hogy talán két olyan normatíva volt, ami
változott a Bajnai Gordon-féle költségvetés és az Orbán-féle költségvetés között. Az akkori
költségvetési vitában az egyik kormánypárti képviselőtársam, talán Tasó képviselőtársam
mondta, hogy ez az utolsó rossz év az önkormányzatoknak, és most már a következő évben,
tehát 2012-ben jobb fog jönni. Nem jött jobb, tehát ez a hatalmas probléma.

Amit helyettes államtitkár úr nekem mondott válaszként - hova is írtam fel, mert
nagyon tetszett ez a mondat -, azt mondta, hogy nem az a kérdés, hogy mire kellene pénz,
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hanem az, hogy mire van pénz, illetve mennyi pénz van. Tehát ez látszik az egész
költségvetésből gyakorlatilag.

Mivel most általános vitára való alkalmasságról tárgyalunk, ezért hadd mondjam én
így általánosan és hadd fogalmazzam meg a véleményemet. Azt gondolná az ember, amikor
egy költségvetés tervezéséhez nekifognak, hogy bizonyos szakmai érvek, meggondolások
alapján hoznak döntéseket és írnak le számokat. Ahhoz képest halljuk ezt a mondatot és
valóban ez tükröződik belőle. Tehát igazából nem lehet látni azokat az irányokat, hogy mi az
a kormányzati cél, hogy hova szánja az önkormányzatokat, mi az a pozíció, amiben ő
elképzeli az életüket, satöbbi, ez így abszolút nem történik meg.

Három furcsaságot hadd említsek ezzel kapcsolatban. Egyrészt beszélünk a
megyékről, bizonyos pontokon meg is jelennek megyei intézmények, megyékhez fűződő
összegek, satöbbi, de valahogy olyan az egész, mintha egy nemrégiben elhunyt kedves
hozzátartozónkról beszélnénk, akinek még megterítünk, mert úgy elfelejtjük, hogy már nincs
velünk. Tehát finoman szólva egy kicsit kettős a viszony a költségvetésben a megyék
szerepéhez. Az ÁSZ egy nagyon komoly mondatot leírt egyébként velük kapcsolatban.
Időközben lefagyott a gépem, tehát nem tudom szó szerint idézni, de az a lényege a
történetnek, hogy bizonyos értelemben már nem tekinthetők önkormányzatnak az európai
önkormányzatok chartája szerint a megyei önkormányzatok ezen finanszírozási rendszerben
vagy ezen finanszírozási rendszer szerint.

Az ÁSZ véleménye is beszél bizonyos még meg nem született törvényjavaslatokról,
még be nem nyújtott törvényjavaslatokról, illetve már benyújtott, de még el nem fogadott
törvényjavaslatokról, illetve megmondom őszintén, olyan mondatok is vannak benne, hogy "a
kormányzati elképzelések szerint" meg satöbbi. Ezeket külön nagy figyelemmel olvastam,
hátha valami kiderül belőle számunkra, akik így az információmorzsák után csöpöghetünk,
hátha az ÁSZ már kicsit többet tud bizonyos kérdésekben, de ezeket aztán utána készpénzként
kezeli, mintha ezek alapján így is lesz, majd az élet így folyik tovább. Tehát a kormányzati
elképzelés valószínűsíthetően ez, ezért ez meg az fog történni, ilyen-olyan átcsoportosítások
lesznek meg satöbbi. Tehát bizonyos értelemben itt is bizonytalanságokat érzek.

Az, hogy mekkora nagy a baj, szerintem a szociális ellátás, a szociális juttatások
kontra közfoglalkoztatásból derül ki. Tehát az a most már nem bérpótló juttatás, hanem fht, az
a foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy nem tudom, micsoda, 22 800 forint. Az annyira
döbbenetesen alacsony, tehát segítjük, hogy éhen haljanak, ezt jelenti számomra ez az összeg,
semmi több. Tudjuk, hogy nagyon sok ember fog abszolút önhibáján kívül idekényszerülni,
erre a szociális juttatásra. Mi, a Jobbik mindig is azt mondtuk, hogy a szociális juttatások
helyett adjunk munkát az embereknek, na de nem így, hogy egyik oldalon hagyjuk őket éhen
halni. Ugyanakkor az az ÁSZ szerint is nyilvánvaló, hogy a közfoglalkoztatás rendszere
finoman szólva nem átlátható a költségvetésen belül. Tehát itt-ott megjelennek bizonyos
számok, de nagyon sok még a kérdőjel összességében is vele kapcsolatban, a rendszer
működésével kapcsolatban is. Hol lesz ez a reménybeli nagyon-nagyon sok munkahely?
Úgyhogy ez az a pont, ami szintén azt mutatja számomra, hogy alapvetően átgondolatlan és
nem megalapozott.

Még egyet hadd említsek. Azt feltételezi bárki, hogy az adóbevételeket majd az
önkormányzatok növelni tudják? Most ne tessék haragudni, melyik országban élünk? Ez nem
működik. Tehát én olyan ütemben érzem kivéreztetettnek a magyar lakosságot, illetve az
önkormányzatok adóbehajtási képességét ehhez kapcsolódóan, hogy ez totálisan
megalapozatlan. Ugyanúgy a gépjárműadóknál is. Azt valaki kiszámolta, hogy ez a 27
százalékos áfa itt fog jelenteni az önkormányzatok beruházás szintjén, tehát mi az egy-egy
nagyobb beruházásnál, mennyi plusz teher?

Köszönöm szépen.
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Összességében tehát a Jobbik-frakció nem tudja támogatni az általános vitára való
alkalmasságot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gelencsér képviselő úr és utána Tasó képviselő úr.

GELENCSÉR ATTILA (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Mindig furcsa
lelkiállapottal élem meg, amikor szocialisták véleményt alkotnak a kormányzásról, számos
okból, de mondjuk akkor, amikor itt még a szemembe is mondják, hogy egyébként nem
vontak el az önkormányzatoktól, azt nagyon nehezen élem meg.

A Somogy Megyei Önkormányzat állami finanszírozása 6500 millió, vagyis
6,5 milliárd forint volt. Ugyanarra a feladatra, ugyanannyi ellátottra nyolc évvel később 4500.
Miniszter úr, miről beszél ön? (Varga Zoltán: Dolgozni kellett volna, elnök úr.) A Somogy
Megyei Önkormányzat állami számvevőszéki ellenőrzése alapján több mint ötven
racionalizációs intézkedést hozott, és a dolgozói létszámot - mondom egyébként a Jobbiknak
is, hátha nem tudja, és körülbelül minden megyei önkormányzat valami ilyesmit csinált -
5000-ről 4000 alá szorította, ugyanarra a feladatra. Ha ennél valaki tud jobbat, szebbet abban
az értelemben, hogy hatékony és olcsó, a magyar emberek pénzét kevésbé szaggató rendszert
rakjon össze, akkor jelentkezzen. (Varga Zoltán: Tudok.)

Egyébként az a módjuk is meg lett volna önöknek, miniszter úr, hogy segítsék a
további takarékoskodási lehetőséget az önkormányzatoknak, ha hozzányúlnak ágazati
törvényekhez. Ezt sem tették meg. Ágazati törvényekkel sem segítettek, pénzzel sem
segítettek. Egyébként egyszerűen nagyon-nagyon kíváncsi lennék, hogy mélyen, legbelül a
lelkükben tényleg azt gondolják, hogy az sikeres és szép nyolc év volt? (Varga Zoltán: Nem.)
Tényleg azt gondolják, hogy itt oszthatják az észt? Tényleg azt gondolják, hogy az
önkormányzatoknál is minden rendben volt meg mindenhol minden rendben volt?

Maguk itt hagytak egy házat mondjuk, éljünk azzal a példával, hogy örökölt ez a
kormány egy házat, Magyarországot. Az ablak betörve, a tető beszakadva, a csatorna lóg, a
járda széttörve, sorolhatnánk, és mindez körbe van aknázva. És amikor valaki szeretné ezt a
házat úgy rendbe rakni, szeretné mondjuk befoltozni a tetőt vagy ablakossal megcsináltatni az
ablakot, akkor maguk két dolgot csinálnak: "miért pont azt és miért pont úgy, mert egyébként
sokkal jobban is lehetne meg egész másképp is".

Azért más a Jobbikhoz kötődő gondolata az embernek, mert legalább nem vettek részt
ebben a nyolc évben.

A Jobbikkal meg az ellenzék egyéb hozzászólásaival csak az a gondolatom van, hogy
az önök lefagyott szoftverű felszólalója azt mondja, hogy ezen a Magyarországon élünk. Én
meg ezt kérdezem önöktől, hogy nem Európában élnek? Egyébként föl se tűnik, hogy mi
zajlik Európa-szerte? Hogy soha nem gondolt országok jelentenek csődöt, akikről soha nem
gondoltuk volna? Tudja, ez olyan, mintha mondjuk a világháború kitörése előtti évben történt
választási ígéretet valaki a háború kellős közepén szó szerint elkezdené firtatni.

És elnézést a világháborús példáért,  nyilván nem az van, hanem egy elhúzódó válság
van. Egy borzasztó örökség és egy elhúzódó válság. Erre jönni ezekkel a mondatokkal, hát
olyan nehéz felfogni! Nézze, az, hogy önök kérdeznek, ez a világ legtermészetesebb dolga.
Az, hogy szépen csöndben azt mondják, mert az ellenzéknek talán van egy ilyen missziója,
hogy nem tudjuk támogatni, nyilván önök úgy gondolják, hogy jobbat tudnának, csak ne
minősítsenek! Sokkal nagyobb szerénységet! Azt nem gondolom én, egyetlen egy szóval sem
mondom azt, hogy hibátlan. Mint ahogy nem lehet hibátlan az a munka, amikor egy
ilyenformában megörökölt házon egyszerre kell tíz dolgot csinálni. Még az is benne van, hogy
kapkodni kell, mert hol a tető ázik be, hol a szél fúj be. De nem igaz, hogy ezt nem lehet
másként kezelni! Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm. Szilágyi képviselő úr!

SZILÁGYI PÉTER (LMP): Köszönöm. Csak nagyon röviden reagálnék az előttem
szólóra. Az a baj azzal, amit ön mondott képviselőtársam, hogy az ablakos sajnos nem javítani
fog, hanem az egész ház lerombolására törekszik, és ezt nemcsak az ellenzéki pártok
mondják, hanem több száz polgármester ezt nyilatkozta. Nemrégiben az érdekvédelmi
szövetségeknek volt egy konferenciája, ahol hatalmas felzúdulás van. Higgye el, azt nem mi
gerjesztjük, hanem önök.

ELNÖK: Köszönöm. Tasó képviselő úr!

TASÓ LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm. Tisztelt Bizottság!  Tisztelt Vendégek! Igaza
van, képviselő úr, tényleg azt mondtam, és egyébként abban reménykedtem, hogy nem lett
rosszabb. De naiv voltam, azt hittem, hogy az, amit leírtak és amit tudtunk az ország
állapotáról 2010-ben, az igaz. Nem volt igaz. Attól sokkal rosszabb a helyzet. Olyan rossz a
helyzet, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ebből ki lehet lábalni egyébként. Ne gondolja
valaki, hogy ez a költségvetés számunkra jó. Örül neki valaki? Senki nem örül neki! Ez egy
nagyon rossz költségvetés. Pillanatnyilag úgy néz ki, hogy nincs lehetőségünk nagyon mást
alkotni és másból kiindulni. Őszintén szólva, látjuk Európában, hogy most készülnek eladni a
családi ezüstöt mindenhol máshol. Nekünk ez már sikerült, 2007-ben Veres János jelentése
értelmében a magyar állami vagyonnak, a magyar nemzeti vagyonnak a 77 és fél százalékát
az SZDSZ-MSZP-kormányok adták el. Ő írta le, nem mi. 77 százalékát. A Fidesz-MDF-
kormány a 7 százalékát, 16 százalék nagyjából az MDF-kormány ’90-től ’94-ig. 77 százalékát
eladták. Az államadósságról nem kell beszélni, tudja mindenki. Nem jó  a költségvetés,
nagyon rossz, borzalmasan fájdalmas, úgy néz ki, hogy megpróbálunk valamit, amivel talán
kimászhatunk ebből a helyzetből. Nem biztos, még egyszer mondom, hogy sikerülni fog.
Nagyon sok dologgal nem értünk mi sem egyet, próbálunk majd rajta javítani. Hátha sikerülni
fog, de ha nem is sikerül mindent jól csinálnunk, az biztos, hogy jól akarjuk csinálni.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Nekem az lenne a kérésem a bizottsági tagokhoz,
hogy kanyarodjunk vissza a napirendi ponthoz, már csak azért is, mert hátra van még öt, és a
másik pedig, hogy ma az a feladat, hogy a költségvetés általános vitára való alkalmasságáról
döntsünk. Az MSZP-frakció és a Jobbik-frakció nevében, ha jól értettem, elhangzott az, hogy
nem tartják általános vitára alkalmasnak. A Fidesz-KDNP-frakció nevében mi általános vitára
alkalmasnak tartjuk. Meglepődött miniszter úr, térjen magához, ez így van. Nekem az a
kérésem, hogy ha ezzel kapcsolatban van hozzászólási szándék, természetesen senkibe nem
kívánom a szót belefojtani. Habis alelnök úr jelezte, hogy feltétlenül szeretne szólni.
Megadom a szót. De előtte miniszter úrnak.

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Azt érzékeltem, hogy inkább megértő
volt saját frakciótársával mint velünk szemben, mert ő is minősített itt sok mindannyiunkat a
hozzászólásában, meg egy kicsit ingerült is volt, ami azt gondolom, érthető. Ezen
költségvetési törvény benyújtása kapcsán én is ingerült lennék, ezért megértem elnök urat.
Azt kell hogy mondjam, hogy meg kell nézni, tisztelt elnök úr, hogy a többi megyei
önkormányzat hogyan és mi módon gazdálkodott. Azt kell hogy mondjam, hogy például én a
Békés Megyei Önkormányzatnak vagyok már elég régóta képviselője, és meg kell nézni
Békés megye adósságállományát, hogy hogyan alakul. Gyakorlatilag a kötvénykibocsátásból
van egy viszonylag nagy adóssága, de nincs működési problémája. Mert az elmúlt hosszú idő

alatt, akár Domokos László, aki az ÁSZ elnöke vagy Farkas Zoltán, beszéljen vele erről a
dologról. Azt kell hogy mondjam, hogy voltak olyan megyei önkormányzatok, ahol tényleg
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volt olyan költségvetési év, ahol nagyon keményen megszorítottak, jelzem, önök is, amikor
1998 és 2002 között Fidesz-kormány volt, mert ha valaki megnézi, akkor a mindenkori GDP-
hez képest az önkormányzati támogatás nagyon picit változott ebben a tekintetben. Ezért
mondom, hogy dolgozni kellett volna, és nemcsak az intézményi körben, hanem azon körben
is, amelyet az önkormányzatok többségében felvállaltak, olyan feladatokat, amelyek
számukra nem voltak kötelezőek. Én is tudom, hogy mindig a kötelező oldalról ment a
szorítás. Dolgozni kellett volna, elnök úr. De most már nem kell, elnök úr, mert most már
nincs megyei önkormányzat, tehát most már dűlhet a székében sokkal nyugodtabban, tehát
nem kell izgulnia. Köszönöm szépen, elnök úr, többet nem akarok hozzászólni, majd a
parlamenti vitában folytatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Senkivel nem vagyok megértő, miniszter úr, de
egyébként ez  a viszontválasz is, azt gondolom, egy picit övön aluli volt, ezt beszéljük meg.
De ha itt most elkezdik nekem a két önkormányzatot összehasonlítani  az elmúlt tíz évben,
akkor szerintem ezt végighallgatjuk szívesen estig. Tehát nagyon szépen kérem, hogy
menjünk vissza, és hogy saját magunkon statuáljak szót, nem adom meg a szót most a
viszontválaszra elnök úrnak, mert itt ezt a témát befejeztük. Helyette Habis alelnök úr, utána
jelezte még szintén Apáti alelnök úr, illetve Bóka István, és akkor itt biztos, hogy vége lesz.
Még válasz jön helyettes államtitkár úrtól, illetve az alelnök úrtól, ha akar, és utána szavazásra
teszem fel a kérdést. Felhívom a bizottság figyelmét, hogy dél van, tehát alapos a munka, de
majd be kell mennünk a plenáris ülésre is. Alelnök úr!

HABIS LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm szépen. Egyetlen egy mondatban szeretnék
visszareagálni erre a miniszter úr kontra Gelencsér elnök úr vitára. Volt azért az elmúlt négy
évben egy megye, amit MSZP-s elnök vezetett. Hét és félmilliárd a bejelentett hitelezői
követelésállomány Heves megyében és 1,1 milliárd az adósságkezelésbe bevonható
ingatlanvagyon. Azt gondolom, hogy elnök úr gondolatához csatlakozva, nem ragozom
tovább, ezt mindenki érti.

A kérdéseim is kaptak némi ellenvéleményt az MSZP-s oldalról. Én úgy gondolom,
hogy akkor is, ha általános vitára bocsátásról beszélünk, azért egy Önkormányzati
bizottságban nem árt, hogyha néhány szakmai kérdést is felvetünk, és úgy gondolom, hogy
képviselőtársaimmal egyezően, olyan ügyeket vetettünk fel kérdésként, polémiaként,
problémaként, ahol úgy érzékeljük, hogy lehetnek feszültségek az ágazati szabályozások, az
ágazati részletkérdések és  a költségvetési előirányzatok között. Ezekre igyekeztem a
kérdéseimmel is utalni, illetve például akár a kistérségi oktatási normatívák vagy amire nem
utaltam, mondjuk egy utcai szociális normatíva megszüntetése, és a többi. Tehát én azt
gondolom, hogy a finomhangolásra még szükség lesz, bízom abban, hogy a szükséges
módosító indítványokkal ezek helyre tehetők. Egyebekben  pedig a magam részéről, illetve a
KDNP-sport képviselők nevében is azt tudom mondani, hogy általános vitára alkalmasnak
tartjuk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Apáti alelnök úr!

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Röviden szólnék hozzá. Tasó
képviselő úr hozzászólását kifejezetten őszintének éreztem. Gelencsér Attilát meg nem igazán
értem, és hát a jobbikos képviselőtársam védelmében azért hadd mondjam el, hogy nem
igazán értem az ön egyoldalú érzékenységét, és akinek nem inge, ne vegye magára, néhány
frakciótársamnak is az egyoldalú érzékenységét, tehát amíg önök gyepálnak minket, mert
megtalálnak igaztalan kifejezésekkel, akkor azt nekünk el  kell viselni, mert az önöknek a jó
humor kategóriába belefér, amikor meg nem is önökről személy szerint mondunk valamit,
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hanem a kormányuk működéséről, akkor pedig nem bírják elviselni. Egyértelmű, hogy a
szocialisták úgy adták át az országot, úgy néz ki az ország mint a búzatábla sáskajárás után.

Ezért lenne örvendetes, hogyha adott esetben a frakciók létszáma nemcsak Szili
Katalin kilépése meg a Demokratikus Koalíció megalakulása miatt csökkenne, hanem még az
előzetes letartóztatások elrendelése számának növekedése miatt is. Tehát akkor az
elszámoltatás című fejezethez kell hozzányúlni.

Másrészt rengeteg jobbító szándékú javaslatunk volt az elmúlt másfél évben, akár itt
az önkormányzati bizottság szintjén is. A döntő többségét sokszor csak politikai hiúságból
leseperték az asztalról, figyelembe se vették, vagy éppen minimális módosításokkal átírva
beadták ugyanazt, és ami már jobbikos módosító indítványként elfogadhatatlan volt,
kormánypártiként rögtön szalonképessé vált.

Mi nem igaztalan, hanem megalapozott minősítő jelzőket aggatunk akár erre a
költségvetési törvényjavaslatra is, és fel sem tételezzük mondjuk itt a bizottság kormánypárti
tagjainak, aki ebben benne lett volna, hogy ilyen módon megfaragják ismételten a magyar
önkormányzati rendszert, polgármesterek, megyei közgyűlési elnökök ülnek itt, nyilván
valamilyen szinten önök is szenvedő alanyai lesznek ennek a költségvetés-tervezésnek.

Egyetlenegy dologra hívnám még fel a figyelmet. Amikor tavaly Hegedűsné
képviselőtársammal beadtunk egy javaslatot, hogy ne 27 milliárddal tömjük ki Magyarország
történetének egyik legkorruptabb beruházását, a 4-es metrót, hanem ezt próbáljuk a
leghátrányosabb helyzetű önkormányzatokra fordítani akár önhiki formájában, akár egyéb
támogatási formában, akkor sajnos a kormánypárti többség ezt leszavazta. 27 milliárd forinttal
szerettük volna segíteni a legrosszabb helyzetben lévő önkormányzatokat. Ezt önök tették
lehetetlenné.

Tehát egyrészt a segítő szándék, a jobbító szándék, a konstruktivitás bennünk megvan,
a fogadókészség az önök részéről vagy hiúság, vagy frakció- vagy pártfegyelem miatt nincs
meg. Az pedig, hogy mikor milyen jelzőket használunk, úgy gondolom, hogy bele kell hogy
férjen a képviselői szabad véleménynyilvánítás kereteibe.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Annyit engedjen meg, mert a 4-es metró kérdése egy
budapesti téma, és ezt előszeretettel szeretik a vidéki képviselők felhozni, ezzel kapcsolatban
annyi megjegyzést tennék, hogy ha valahol nagy zűrt vagy ahogy mondta, sáskajárás utáni
állapotokat örökölt a kormány, akkor egyébként Budapest 1990 óta tartó szociális-liberális
vezetése után aztán különösen igaz ez, beleértve ezt a 4-es metrót. Tehát úgy gondolom, hogy
a 4-es metró helyzete annál bonyolultabb, minthogy így megbeszéljük, hogy mennyi pénzt
veszünk el tőle. Azt gondolom, annak a rendbetétele azért egy kicsit bonyolultabb lesz.

Én befejeztem, Bóka képviselő úr pedig volt annyira nagyvonalú, hogy visszalépett a
hozzászólástól, úgyhogy akkor megadnám még a szót az előterjesztőknek és utána szavazunk.

Banai Péter reflexiója

BANAI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök
Úr! Nagyon szépen köszönöm. Röviden reagálnék két fontos dologra.

Az első, amit Varga miniszter úr említett, illetve Hegedűs képviselő asszony is
megemlített, hogy mi a cél a költségvetésben, illetőleg van-e mozgástér a hiánycél
tekintetében.

Én azt gondolom, hogy a 2,5 százalékos hiánycél elérése tekintetében nemcsak azért
nincs mozgásterünk, mert elveszítettünk százmilliárdos uniós forrásokat, hanem azért is, mert
irgalmatlan drágán finanszírozzuk az államadósságot. 2012-ben nagyjából 1100 milliárd
forintot költünk adósságszolgálatra, nagyjából annyi pénzt, mint amit a teljes helyi
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önkormányzati rendszer a központi költségvetésből kap. Tehát azt gondolom, hogy épp ezek a
számok mutatják azt, hogy nincs mozgásterünk a hiány csökkentése tekintetében.

Hadd mondjak még számokat. Tízéves eurókötvény-hozamok. Magyarország esetében
7,5 százalék, Németország esetében 1,5 százalék, lengyel, cseh, szlovák 3,5-5,5 százalék
környékén. Tízéves olyan papírok, amelyeket euróban kibocsátottak, tízéves futamidejűek,
egyetlen különbség van a papírok között, az ország pecsétje. Tehát az összes államadósság-
csökkentéssel együtt, amit beállítottunk, még mindig ilyen drágán finanszírozzuk.
Hangsúlyozom, vannak, akik jóval drágábban finanszírozzák még, mint mi, ezért említettem
Olaszországot, Portugáliát, Írországot. Tehát azt gondolom, hogy hiánycsökkentés
tekintetében, államadósság-csökkentés tekintetében nincs mozgásterület.

Mit ígért a kormány, betartja-e az ígéreteit vagy sem? Egy dolgot ígért, hogy az
államadósságot csökkenti, a hiányszámhoz tartja magát.

Itt vannak nálam azok a papírok, hogy mit mondott a 2011-es költségvetésről a
benyújtásakor a Nemzeti Bank, a Költségvetési Tanács, az Állami Számvevőszék. Mindenki
azt mondta, hogy konzervatív a költségvetés. A hiánycél kisebb lesz. Most láthatjuk, hogy a
világgazdasági események miatt igen, új lépéseket kellett tenni év közben, stabilitási alapot
kellett létrehozni, kiadáscsökkentő, bevételnövelő intézkedéseket, mert a hiánycélt, ahogy
ígérte a kormány, tartani fogja. A 2012-es költségvetésben is ez látszik.

Ezért Hegedűs Lorántné képviselő asszony kérdése kapcsán, hogy mi a cél, én azt
gondolom, hogy a számok tekintetében egyértelmű a költségvetési törvény. Cél az, hogy az
államadósság-csökkentés folytatódjon, mert nincs más lehetőségünk.

Ami pedig a belső tartalmat illeti, engedje meg, szerintem az egyik cél, a segély
helyett munkát, kristálytisztán látszódik a Start-munkaprogram összegeivel és igen, a
munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások csökkentésével.

A köznevelés tekintetében új törvény kerül benyújtásra. A felsőoktatás 12 milliárd
forinttal kisebb az előirányzathoz a Széll Kálmán-tervvel összhangban. A felsőoktatási
törvény szintén benyújtásra kerül. Egészségügyi átalakítás. A gyógyszerkasszánál nagyon
jelentős spórolások történnek, 83 milliárd forint úgy, hogy a betegterhek nem növekednek,
hanem a generikus programok támogatása kerül előtérbe. A nyugdíjrendszer. Láthatjuk, hogy
a korai nyugdíj rendszere átalakításra kerül. Itt nagyon jelentős profiltisztítást tartalmaz a jövő
évi költségvetés. Közösségi közlekedés, ami a Széll Kálmán-tervben szerepel, 26 milliárd
forint megtakarítást tartalmaz. Tehát véleményem szerint több sarkos területen kirajzolódik
az, hogy 2012-ben milyen irányba indul el a kormány és milyen változásokat hajt végre.

Végül az önkormányzatok esetén a Széll Kálmán-terv jövő évre egy 15 milliárd
forintos megtakarítást jelöl. Ezt tartalmazza a jövő évi költségvetési törvény tervezete, a
generális átalakítás pedig valóban az önkormányzati törvény módosításával kerül a tisztelt
Országgyűlés elé.

Tehát azt gondolom, hogy mind a költségvetési prioritások az egyes területeket
illetően kirajzolódnak, mind számszakilag a hiány tekintetében, és ismétlem magam, abban
meggyőződésem szerint nincs mozgásterünk, hogy a hiányt és az államadósságot csökkentjük.
Ezért készült így és ezért tartalmazza ezeket a számokat a költségvetési törvényjavaslat.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Alelnök úr kíván még néhány mondatot szólni?

Warvasovszky Tihamér reflexiója

WARVASOVSZKY TIHAMÉR alelnök (Állami Számvevőszék): Egy gondolatot
csak. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Én azt hiszem, hogy egyet felejtett el Varga
miniszter úr, képviselő úr, ahogy ön és a többiek megfogalmazták, hogy eltérés van a
jegyzőkönyvek, a helyszíni ellenőrzés és utána a vélemény között.
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Szeptember 12-én zárult le a helyszíni ellenőrzés, ez alapján születtek a
jegyzőkönyvek, a költségvetés-tervezet pedig szeptember 30-án került benyújtásra.
Tekintettel arra, hogy az egész országban egy jelentős struktúraváltás van folyamatban, ettől
kezdve nagyon nehéz úgy költségvetést összeállítani és erről véleményt mondani, hogy az
minden pillanatban állandó legyen. Egyébként az Állami Számvevőszék írásban is és én
próbáltam szóban is felhívni azon kockázatokra a figyelmet, amelyek igenis benne vannak a
költségvetésben, azért hívtuk fel a figyelmet arra, hogy a képviselőknek és a kormánynak
legyen muníciója és a hiánycélt tartani lehessen a jövőben.

Köszönöm szépen.

Szavazás

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor megkérdezném a bizottság tagjait, hogy aki
általános vitára alkalmasnak találja a 2012. évi költségvetésről szóló törvényjavaslatot, az
kérem, kézfelemeléssel most jelezze. (Szavazás.) 16 igen. Aki nem? (Szavazás.) 8 nem.
Köszönöm szépen.

Köszönöm szépen a résztvevőknek a közreműködést.

A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről
(2009. február - 2011. február) címmel benyújtott beszámoló (J/4456. szám) (Általános
vita)

3. számú napirendi pontunk a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai
kisebbségek helyzetéről… (Zaj.) Hölgyeim és Uraim! Folytatódik a bizottsági ülés. 5 perc
technikai szünet a Jobbik kérésére.

Következik a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek
helyzetéről szóló beszámoló és ennek az általános vitája.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumból dr. Latorcai Csaba helyettes
államtitkár úr van itt. Szeretettel köszöntöm, és át is adom a szót helyettes államtitkár úrnak.

DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A jelenleg hatályos
nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény írja elő, hogy
kétévente a kormánynak beszámolót kell benyújtania az Országgyűlés számára az elmúlt
időszak nemzetiségeket érintő főbb eseményeiről, illetve a kormányzati politikáról. Nagyon
érdekes ez a beszámolási időszak, mert eltérően az általános beszámolóktól, ez nem naptári
évben számítandó, hanem a történelmi hagyományok úgy alakultak, hogy februártól februárig
terjed. És ennek az alapvető oka a kisebbségi önkormányzati választási rendszerben
keresendő, nevezetesen a jelenlegi szabályok szerint a kisebbségi önkormányzati választások
két ütemben kerülnek lebonyolításra, így történt ez 2010-ben is, ami a beszámolási
időszaknak a legjelentősebb hazai nemzetiségeket érintő eseménysorozata volt.

Október folyamán a települési önkormányzati választásokkal egy időben megtörtént a
helyi kisebbségi önkormányzati választások lebonyolítása, majd januárban a helyben
megválasztott kisebbségi önkormányzati képviselők mint elektorok, megválasztották a saját
megyei és országos kisebbségi önkormányzataikat.

A legfontosabb változások számokban kifejezve a következők: egyrészt 1604
településen volt lehetőség 2315 eredményes kisebbségi önkormányzati választás
lefolytatására. Ez látszólag egy nagyon szép eredmény, mert 13 százalékkal több kisebbségi
önkormányzat alakult, de  a különböző mérések és felmérések, legyenek azok a kormányzat
saját felmérései vagy a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának a
mérései, nagyjából 8 százalékra tehető az úgynevezett kakukktojás kisebbségi
önkormányzatok száma. Tehát ezek azon önkormányzatok, amelyek  nem azért alakultak,
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mert ott valós, valódi nemzetiségi jelenlét van az adott településen, hanem élvezni kívánják a
kisebbségi önkormányzatok központi költségvetési támogatását. Ezért 2011. január 1-jével a
kormány átalakította a kisebbségi önkormányzatok finanszírozását, és az eddigi 75-25
százalékos arányról egyharmad-kétharmad arányra módosította. Tehát a rendelkezésre álló
források egyharmada, ami alanyi jogon jár a kisebbségi önkormányzatoknak, ráadásul 2013-
tól kezdődően a népszámlálási adatok figyelembevételével történik, és a maradék
kétharmados támogatás pedig az előző évi tényleges működési adatok, információk alapján
kerül szétosztásra.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!  Röviden ennyit azokról a kérdésekről, amik a
beszámolók ezen bizottság feladat- és hatáskörébe tartoznak, de amennyiben más jellegű

kérdésük is van, készséggel állok rendelkezésre. Köszönöm szépen.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Külön a nagyon rövid és
célratörő hozzáfűznivalóját az előterjesztéshez, amelyet valamennyien olvashattunk. Az a
kérdésem a bizottság tagjaihoz, hogy ezzel kapcsolatban vegyük egyben a kérdést, észrevételt,
véleményt, vagy pedig általános vitára alkalmasnak tartja a bizottság. (Nincs jelentkező.)
Nem látok hozzászólót. Aki általános vitára alkalmasnak tartja, kérem, tegye fel a kezét.
(Szavazás.) 18 igen. Általános vitára alkalmasnak találta a bizottság. A kérdésem az, hogy
kíván-e kisebbségi előadót állítani a bizottság. Én Pogácsás képviselő urat kérném meg, hogy
legyen  a többségi előadó. Kisebbségi előadót nem kíván a bizottság állítani. Köszönöm
szépen, helyettes államtitkár úr a részvételt.

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati
intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről
szóló törvényjavaslat (T/4659. szám) (Általános vita)

Áttérünk a 4. napirendi pontra. Ha a bizottság ahhoz hozzájárul, mivel a 4. napirendi
pontnak az 5-ös egy technikai kapcsolódója, hiszen kell hozzá az alkotmány módosítása, ezért
egyben tárgyalnánk a 4-es és az 5-ös napirendi pontot, ugyanarról szól, és akkor egyben itt
lenne a Répássy államtitkár úr, illetve Szabó Erika államtitkár asszony, akik perceken belül
érkeznek, és akkor a 4-5-öst együtt vitatnánk meg. Külön szavazunk persze a kettőről, de nem
venném külön a két napirendi pontot. Enikő!

HEGEDŰS LÓRÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm. Igen, de azért egy dolgot szeretnék
rögzíteni, hogy amikor ez napirendre került, akkor is csomagban szavaztunk róla. Sajnálatos
módon, és utólag itt szeretném kifejezni, hogy mi azt támogattuk, hogy ez kerüljön
napirendre, beszéljünk róla, hogy hogy történt a megyei vagyonátadás,  és természetesen és
nyilvánvalóan az érveimből is ki fog derülni, hogy az alkotmánymódosítást nem támogatjuk.
Tehát annak a napirendre vételét egyébként nem támogattuk volna, hogyha nem csomagban
lett volna feltéve. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, de a szavazásnál biztos, hogy ezt külön fogom venni,
hogy nehogy ebből tévedés legyen. Államtitkár úr, üdvözlöm nagy tisztelettel. Államtitkár úr,
üdvözlöm nagy tisztelettel. A bizottság egyben tárgyalja a megyei önkormányzatok
konszolidációjáról, illetve a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat
egyes egészségügyi intézményének átvételéről szóló törvényjavaslatot, illetve a Magyar
Köztársaság alkotmányáról szóló törvény módosítását, tehát a kettőt együtt fogjuk tárgyalni.
Ha én jól gondolom, akkor a lényegi részt Szabó Erika államtitkár asszony fogja kezdeni,
elvileg ő is valamerre itt jár már a folyosó közelében, tehát őt megvárjuk, és akkor meg is
kezdenénk a napirendi pontunkat. (Jelzésre:) Államtitkár úr, parancsoljon!
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Tisztelt Elnök Úr! Ha javasolhatom, akkor én az alkotmánymódosításról szólnék néhány szót.

ELNÖK: Ezt én kitaláltam. Kezdjük az alkotmánymódosítással? Jó, akkor kezdjük
azzal.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nyilván összefügg, tehát én nem vitatom ezt, hogy összefüggő kérdésekről van szó.

ELNÖK: Jó, de ha már itt van államtitkár úr és nyilván ideje szűkös, akkor kezdjük
azzal, ami egyébként az 5. pontban van, az alkotmány módosításának szükségessége, illetve
mit kíván módosítani a kormány.

Dr. Répássy Róbert szóbeli kiegészítése

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Tisztelt Bizottság! Azzal akarom bemutatni a helyzetet és azzal akarom megindokolni az
alkotmány módosítását, hogy egy összefüggő törvényjavaslatokról lévén szó, azt kell hogy
előrebocsássam, hogy az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint a már kihirdetett, de még
hatályba nem lépő jogszabályok esetén is vizsgálni kell (Dr. Szabó Erika belép az
ülésterembe.), vizsgálni lehetséges az alkotmányosságát a törvényeknek. Tehát amennyiben a
tisztelt Országgyűlés úgy dönt, hogy még ebben az esztendőben elfogadja a Szabó Erika
államtitkár asszony által most majd rövidesen bemutatandó törvényt, akkor a kihirdetést
követően is meg kell felelnie még az 1949. évi XX. törvénynek, az alkotmányos keretei közé
beilleszthetőnek kell lennie a törvénynek. Tehát egy kicsit szokatlan, valóban szokatlan, hogy
miért van szükség az 1949. évi XX. törvény, a december 31-én egyébként hatályon kívül
helyezésre kerülő törvény módosítására, az alkotmány módosítására. Azért van szükség -
most ez egy jogtechnikai indokolás a részemről -, mert az alkotmányosságot már a
hatálybalépés előtt is vizsgálhatja az Alkotmánybíróság. Tehát ezért van szükség még a régi
alkotmány módosítására.

Tartamilag valóban összefüggenek az ügyek, tehát ha megengedi elnök úr, én át is
adnám a szót, de azt tudniuk kellett, meg kellett hogy világítsam, hogy miért van szükség az
1949. évi XX: törvény módosítására.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Üdvözlöm államtitkár asszonyt. Kérem,
hogy mint előterjesztő szóljon néhány szót a T/4659. számú törvényjavaslathoz.

Dr. Szabó Erika szóbeli előterjesztése

DR. SZABÓ ERIKA államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Jó
napot kívánok! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! Köszönöm a
szót. Köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatom ezt a törvényjavaslatot, ami egy nagyon
nehéz politikai, gazdasági helyzet eredményeként jött létre a megyei önkormányzatok
működésében.

Az elmúlt nyolc évben a megyei önkormányzatok úgy működtették az intézményeiket,
hogy nem kapták meg az államtól azt a finanszírozási keretet, ami a biztos működést
jelenthette volna az intézményeik számára. Ezért hitelfelvételre és különböző pénzügyi
technikák alkalmazására kényszerültek, ami miatt mostanra a megyei önkormányzatok
pénzügyileg ellehetetlenültek.
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Ezt a helyzetet kívánta, kívánja az állam feloldani azzal a megállapodással első

lépésként, amit miniszterelnök úr október 3-án kötött a megyei közgyűlési elnökökkel.
Tudom, hogy a megállapodás kapcsán ezer kérdés merült föl a jogszerűségét,
törvényszerűségét firtatva.

Ez a kérdés azért nem kérdés, mert itt egy politikai helyzetet szeretne megoldani az
állam, és ahhoz, hogy egy ilyen nagyléptékű átalakításra, átszervezésre sor kerülhessen,
amiről maga a törvényjavaslat szól, ahhoz a politikai szereplőknek először egy
szándéknyilatkozatot kell elfogadni. A miniszterelnök úr mint politikai vezető és a megyei
közgyűlési elnökök mint választott politikai szereplők jogosultak arra, hogy ilyen
szándéknyilatkozatot aláírjanak. Erre tehát október 3-én került sor, és ez volt az alapja a
további lépéseknek.

Először egy kormányhatározat született, amelyet múlt héten láthattunk megjelenni a
Magyar Közlönyben, amely a különböző ágazatok feladatait sorolja föl határidővel, hogy
milyen feladatok adódnak ebből a helyzetből. A következő lépés pedig maga a
törvényjavaslat-csomag, amelyet az az alkotmánymódosítás alapoz meg, amelyet Répássy
államtitkár úr ismertetett.

A megoldás lényege a következő. A megyei önkormányzatok által működtetett 739
intézmény, amelyben egészségügyi, oktatási, szociális, közművelődési és egyéb intézmények
vannak, ezeknek a működtetését az állam 2012. január 1-jével átveszi. Az intézmények közül
az egészségügyi intézményeket a Nefmi irányítása alatt működő GYEMSZI nevű szervezet
fogja működtetni. A törvényjavaslatban úgy szerepel még, hogy a Nefmi irányítása alatt lévő
szervezet működteti az egészségügyi intézményeket - ebből 30 van országosan -, az összes
többi intézményt a kormányhivatalok veszik át és a kormányhivatalok mellett egy külön erre a
célra szolgáló megyei intézményfenntartó központ, ami tehát nem a kormányhivatal hatósági
szervezeti rendszerébe tartozik, hanem egy külön intézmény fogja működtetni a január 1-jével
átvett oktatási, szociális, kulturális és egyéb intézményeket.

Így fog tehát a jövő évtől fölállni a rendszer. Ahhoz, hogy ezt a célt elérhessük, ennek
a törvényjavaslatnak az elfogadására van szükség, ami egyébként 14 törvénymódosítást
tartalmaz, és fölvázolja azt a rendszert, amelyen belül ez az új szervezeti rendszer
működőképes lehet.

Az adósságállományt és a szállítói tartozásokat is átvállalja az állam, tehát teljes
körűen megmenekülnek a megyei önkormányzatok a tehertől és a működtetés feladataitól. A
megyei önkormányzatok a jövőben a területfejlesztés nemes feladatát fogják ellátni, végre
rendes helyére kerül a regionális fejlesztési tanácsok, amelyeket Lamperth Mónika egy külön
szervezeti egységbe elvont, és így a megyéknek mint választott önkormányzatoknak
gyakorlatilag nem volt lehetősége, igazán érdemi beleszólása a területfejlesztés kérdéskörébe.
Ez a helyzet majd megoldódik és a megyei önkormányzatok fognak dönteni arról, hogy a
megyéjükben milyen fejlesztésekre kerülhet sor a jövőben. Lényegét tekintve vagy nagyon
dióhéjban erről szól a törvényjavaslat. Kérem az általános vitára való alkalmasság
támogatását. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr? Kíván még szólni?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Köszönöm szépen, hogy még az államtitkár asszony után kaptam szót. Mert ugyan mondtam,
hogy ezek összefüggő törvénymódosítások, és úgy gondolom, hogy akkor most az
alkotmánymódosítás érdeméről is szükséges néhány szót szólnom. Eddig ugye arról
beszéltem, hogy miért szükséges a még néhány hónapig hatályban lévő alkotmány
módosítása.
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A módosítás lényege az, hogy a közösségi tulajdon tárgyai, a közösségi tulajdonban
lévő vagyontárgyak közösségi tulajdonból másik közösségi tulajdonba kerülhetnek
ingyenesen, ha törvény így rendelkezik. Tehát törvény átadhatja egy önkormányzati
tulajdonból állami tulajdonba, vagy egy önkormányzat tulajdonába, egy másik önkormányzat
tulajdonába vagy akár állami tulajdonba önkormányzati tulajdonba. Ennek mi az
alkotmányjogi vagy egy kicsit mélyebb filozófiai magyarázata? Az,  hogy  a közösségi
tulajdon tárgyai egyébként közjogi szempontból teljesen azonosan viselkednek, hiszen
ahogyan szoktuk mondani, az államháztartás alrendszerei ezek a közösségi tulajdonosok vagy
állami és önkormányzati tulajdonosok, tehát semmiképpen sem tekinthető magántulajdonnak
az önkormányzat tulajdona. És nyilván bár a tulajdonjog szempontjából nem lehet
különbséget tenni egyetlen egy tulajdonos, sem az állam, sem az önkormányzat, sem más
tulajdonos között, de közösségi értelemben vagy közjogi értelemben a magántulajdonos és a
közösségi tulajdonos így jól megkülönböztethető.

És az, hogy itt a garancia az, hogy nyilván az Országgyűlés dönthet úgy, hogy
törvénnyel az egyik közösségi tulajdonostól a másik közösségi tulajdonoshoz tesz bizonyos
vagyontárgyakat, nyilván ennek mindig a törvényben meghatározott célja van. Tehát ennek az
előfeltétele, hogy a törvény megállapítsa azt, hogy mely vagyontárgyak mely tulajdonosoktól
hová kerülnek, és az Országgyűlés dönthet így a közösségi tulajdon további működtetéséről.

Még egy mondat, egy kis alkotmánytörténeti magyarázat: nem volt szükségszerű az,
hogy  1989 és 1991 között ezek a most, a megyei önkormányzatok tulajdonában lévő
vagyontárgyak automatikusan állami tulajdonba vagy megyei önkormányzati tulajdonba
kerüljenek. Egyáltalán nem volt szükségszerű, hiszen annak idején hosszas procedúra, több
törvény és különböző vagyonátadó bizottságok döntöttek úgy, hogy ezek a tulajdontárgyak
átkerüljenek. Nem volt szükségszerű például, csak hogy egy extrém esetet mondjak, az
egykori MSZMP megyei pártházai például megyei önkormányzati tulajdonba kerüljenek,
tehát ez a tulajdonátadás akkor is, ’89 és ’91 között is politikai és országgyűlési döntésen
múlott. Tehát ezért azt gondolom, hogy az Országgyűlés ezeket a döntéseket most jogosult
felülvizsgálni, és törvényben alkotmányosan dönthet másként is ezekről a
tulajdonátadásokról.

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

Kérdések, észrevételek

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy kérdés,
észrevétel,  hozzáfűznivaló van-e. Egyben lehet. Parancsoljon Varga képviselő úr!

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Nagy élvezettel hallgattam
Répássy államtitkár úrnak azt az okfejtését, ami alapján megindokolta azt, hogy miért is kell a
’49-es alkotmányt módosítani. Én azt gondolom, hogy egyértelműen azért kell, mert az a
megállapodás, amelyet a miniszterelnök és a közgyűlési elnökök aláírtak, az
alkotmányellenes. Tehát elég lett volna ez az egy mondat. És nyilvánvalóan rájöttek arra,
hogy jobb, hogyha ezt az alkotmányt nagyon gyorsan módosítják, megelőzve azokat az
eljárásokat, amelyeket szerintem minden közgyűlésben ennek kapcsán tettek. Tehát ez álságos
dolog így.

Amit államtitkár asszony mondott az intézményi konszolidációról és egyéb ügyekről,
arra pedig én azt mondom, hogy ha az intézményeket tokkal-vonóval két szervezet veszi át, és
ezt így akarja az állam működtetni, akkor nyilván választ kell adni arra a kérdésre, hogy az
állam nyilvánvalóan azt a forráshiányt, amiről ön beszélt, mert ugye forráshiány miatt az
előző kormányok az előző húsz év minden egyes kormánya az önkormányzati struktúrát – az
előbb is hallottuk a költségvetés kapcsán – minden kormány csak nyomorította, most akkor az
állam hozzá fogja tenni ezeket a hiányzó forrásokat.  Mert ha erről van szó, akkor szerintem
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mindenki örülni fog ennek, mert az embereket ez érdekli, hogy ellátást kapjanak, számukra
teljesen független, hogy ki az intézmény fenntartója, ki a kórház fenntartója, a szociális
intézmény fenntartója, az a lényeg, hogy normális ellátást kapjanak.

Na most, ennek az a problémája, hogy abban a megállapodásban, amit a közgyűlési
elnökök aláírtak, abban van egy olyan szó, hogy közel. Tehát úgy szól a megállapodás, hogy
közel azonos ellátást. Én azt gondolom, ez azt jelenti, hogy még azt az ellátást sem fogják
megkapni, amit idáig ezek az agyonnyomorított önkormányzatok valamilyen módon
biztosították az állampolgárok számára.

Tehát ez egy nagyon álságos dolog, hogy önök ilyen módon akarják egyrészt
nyilvánvalóan a költségvetés és a megyei önkormányzati struktúra problémáját megoldani.
Ebből az lesz, már rövid távon is, hogy az intézményeket össze fogják vonni, elbocsátások
lesznek, és szolgáltatásszínvonal-csökkenés lesz.

A másik, hogy most már nemcsak a magán-nyugdíjpénztárt einstandolják el, hanem az
elmúlt húsz év megyei önkormányzati vagyonát. Én a közgyűlésben megkérdeztem, hogy
mekkora most a könyv szerinti értéke, mert ugye most csak ezt tudjuk a különböző megyei
önkormányzati struktúrákban, nyolc napon belül fogom megtudni az intézménynél tételesen
lebontott számot. A szakértők elmondták, hogy Békés megyében ez mintegy 30 milliárd
forint. És van egy 9,5 milliárdos kötvénykibocsátás. Ezzel áll szemben, meg valamennyi
nagyon pici szállítói tartozással, mert ott például nincs működési gond, és ezzel szemben áll
egy 30 milliárdos könyv szerinti értékű vagyon. Amire én azt mondom, hogy persze ezt most
a piacon nyilvánvalóan nem lehet értékesíteni, de innentől kezdve ez az államé marad, és
ebből azért az, hogy Répássy úr azt mondta, hogy ez közösségi tulajdon, azért, azt gondolom,
hogy ennek a beismerése legalábbis azt üzeni most már a települési szinteknek, hogy nem
feltétlenül kell a közösségi vagyont, neked, helyi állampolgárt valamilyen módon
gyarapítanod, hozzáadni a te értékedet, mert jön az állam, és úgyis elviszi.

Nem akarok nagyon populista lenni, de akár folytathatnám azt a mondatot is, hogy
akkor milyen tulajdonformákra fogja majd az állam kiterjeszteni ezt a típusú dolgát, hogy
akkor valamilyen fiskális megoldás miatt szüksége lenne még további forrásokra.

Tehát ez így teljes mértékben elfogadhatatlan. Nem beszélve arról, hogy egy csomó
ágazati törvénynek a parlamenti törvényjavaslatát nem is látjuk. Köznevelési törvény, valahol
ott van a levegőben, az önkormányzati törvénynek ki van téve a nethely változata, de lehet,
hogy van egy másik is, a szociálisról még egyáltalán nem is tudunk, és így beszélünk
intézményi struktúraváltásról. Tehát én azt gondolom, hogy ez így elfogadhatatlan.

Nem támogatjuk sem az alkotmánymódosítást, sem a konszolidációs
intézményátvitelről szóló törvényjavaslat általános vitáját sem.

Elnök úr, köszönöm szépen a szót.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Habis alelnök úr, parancsoljon!

HABIS LÁSZLÓ (KDNP): Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Államtitkár Asszony! Az
anyagot nagyon gyorsan áttanulmányozva néhány problémát szeretnék jelezni. Az egyik az,
hogy véleményem szerint a törvényjavaslat nem kezeli a megyei önkormányzatok 2012.
január 1-jét követő működéséhez szükséges ingatlan- és ingóvagyon tekintetében az ingyenes
használati jogot. Véleményem szerint ezzel az üggyel foglalkozni kellene a törvényben.

A másik, hogy ugyanígy léteznek közalapítványok, alapítványok, amelyeket más
alapítókkal közösen hoztak létre a megyék. Véleményem szerint ennek a sorsát is rendezni
kellene.

Izgalmas kérdés az intézményi vagyon, a közalapítványok, a gazdasági társaságok
tulajdona. Általában állami tulajdonba kerül, de azt mondja a tervezet, hogy a
kormányhivatalok, illetve a megyei önkormányzatok külön megállapodást köthetnek arra,
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hogy mi maradjon megyei tulajdonban. Én ezt őszintén szólva egy kicsit jogbizonytalan
helyzetet eredményezőnek gondolom. Illetve a jogutódlással kapcsolatosan az Áht.-ra és a
Gt.-re hivatkozik a javaslat. Több konkrét ügyet tudok, ahol ezek az összhangok
automatikusan nem fognak megvalósulni.

Hallatlanul aggályosnak tartom azt a rendelkezést, miszerint különbséget tesz a
törvény az adósságrendezés alatt álló, illetve nem álló megyei önkormányzatok között, illetve
az adósságrendezés alatt álló és nem álló önkormányzatok hitelezői között. Véleményem
szerint alkotmányossági szempontból elfogadhatatlan, hogy csak azért korlátozzuk egy
hitelező jogosítványait, jogosultságait, mert egy adósságrendezés alá került megyei
önkormányzat hitelezője.

Gondnak érzékelem azt, hogy a törvényjavaslat 62. §-a a kulturális törvényt módosítja,
azonban több önkormányzatnál létezik például megyei és városi könyvtár közösen, sőt létezik
olyan, hogy ezek a könyvtárak intézményfenntartó társulásban vannak, sőt létezik olyan, hogy
a megyei könyvtár gesztora nem a megyei önkormányzat. Tehát úgy gondoljuk, hogy itt a
társulással kapcsolatos kérdéseket is tisztázni kell, beleértve azt, hogy a társulásba bevitt
vagyonnak mi a sorsa, a vagyonszaporulatnak mi a sorsa. Tehát azt gondolom, hogy amellett,
hogy az általános vitát folytassuk le, számos részletet illetően pontosításra volna szükség.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Hegedűs Lorántné, parancsoljon!

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én is szeretnék
egy pár mondatban vitatkozni az államtitkár úr, illetve az államtitkár asszony által
elmondottakkal.

Megítélésünk szerint is vegytiszta képet ad, hogy azért kell most alkotmányt
módosítani, hogy utólag kozmetikázzuk az egyébként kozmetikázhatatlant. De akkor már
felvetném rögtön, hogy még hatályos az Ötv., akkor azt is, a 69., 71., 76. §-okat, 10-est, a 78.,
79., 80., 80/B. §-t is gyorsan át kellene írni, mert az is ellentétes ezzel az elfogadott
megállapodással, az Áht.-nak a IX. fejezetét kompletten, és így tovább, és a megyei
vagyonrendeleteket mind nagyon gyorsan a már előzetesen aláírt megállapodáshoz kellene
igazítani, mert ezek is megalapozzák azt, hogy törvénytelenül történt az aláírás.

Az, hogy most egy nyilatkozat vagy mi a műfaja ennek a történetnek, szerintem nem
ízlés kérdése. Tehát olyan mondatok vagy mondatelemek vannak benne, hogy "a felek
rögzítik, hogy…", és így tovább. Tehát azonnali korlátozást jelent számtalan vagyontárgy
tekintetében, sőt visszamenőleges hatályú bizonyos értelemben, az október 3-ai aláíráshoz
képest szeptember 1-jétől gondolja rögzíteni ezeknek a vagyontárgyaknak a sorsát, satöbbi.
Tehát igen, mondjuk ki, hogy ez egy szerződés, ezen nincs mit nézni, ez olyan típusú
megállapodás, ami egy szerződés, minden létező kellékével fel van ruházva. Tehát ez nem
politikai nyilatkozat csupán. (Habis László távozik az ülésről.)

Ezen túlmenően az a másik, hogy köztulajdonból, köztulajdonba. Kérem tisztelettel,
most azt a hasonlatot hadd mondjam, hogy van mondjuk a család vagyona, hogy ezt a
köztulajdon izét ráhúzzam valamire. De nagyon nem mindegy, hogy a szülők vagyonáról
beszélünk, a gyerekek vagyonáról beszélünk benne vagy az egyes gyermek vagyonáról. Tehát
azért nagyon ez a köztulajdondolog egy kicsit finoman szólva általánosító ebben a
szituációban. Egy önkormányzati vagyontárgyhoz teljesen más jogosítványok, felhatalmazás
és így tovább kötődik, mint mondjuk egy állami vagyontárgyhoz. Ez tény. Tehát ennek az
összemosása egy kicsit szerintem igenis álságos.

Aztán pedig itt már elhangzott, számtalan további példát tudnánk mondani arra, hogy
mennyire értékaránytalan módon történik ez, én vagyonelkobzásnak hívom, kár ezt
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finomítani. A Vas megyei példa talán a legüvöltőbb, hogy 4,5 milliárdos tényleges
adósságállományról beszélünk, szemben azzal, hogy 45-50 milliárd maga a vagyonállomány.

Az pedig, hogy mi marad megyei tulajdonban, mi nem marad, Habis alelnök úr ezt
felvetette. A megállapodás rögzíti vegytisztán: kérem tisztelettel, minden állami tulajdonba
kerül. Tehát itt nincs ebben semmi bizonytalanság, ez minden állami tulajdonba fog kerülni,
oda konkrétan le van írva.

A hiányzó források hozzátétele. Az előző napirenden tárgyaltuk azt a megyei
borítékot, ahogy az egyik gazdasági minisztériumi előadó mondta, ami betűre ugyanannyit
tartalmaz megyei közoktatási intézmények fenntartásával kapcsolatban vagy megyei szociális
intézmények fenntartásával kapcsolatban, mint az előző évi. De hát ezt is kiegészítették
jelentősen a megyei önkormányzatok ugyebár. Ha ezt a kiegészítést nem tudja elkobozni már
az állam, akkor vajon ezt ki fogja hozzátenni ahhoz, hogy ezek az intézmények fenntarthatók
legyenek?

Azt pedig, hogy nem volt szükségszerű az, hogy '89 után ezeket a vagyontárgyakat
odaadják az önkormányzatoknak, mindenesetre szerintem egy polgári demokratikus
gondolkodású politikus szájából hallani azért szerintem egy kicsit durva. Akkor már menjünk
vissza egy kicsit az időben, tehát az se volt szükségszerű, hogy Rákosi Mátyás mi mindent
államosított, és így tovább. Tehát álljon meg a menet, azért történtek azok a bizonyos
önkormányzati tulajdonba adások, mert átlátta az állam vagy a történelem azt, hogy az a
központosítás nem mehet úgy tovább, a diktatúrának vége, legalábbis akkor azt gondoltuk, és
ezen túl demokratikus berendezkedés alapján lehetőleg minél közelebb az emberekhez
szülessenek meg a döntések. Tehát ennyit a szükségszerűségről.

Most a jogszerűséggel kezdtem, egy jogszerűséggel kapcsolatos kérdéssel hadd
fejezzem be. Az, hogy zárt ülésen tárgyalja egy megyei önkormányzat ezen megállapodás
elfogadását, az államtitkár asszony szerint jogszerű?

Köszönöm.

ELNÖK: Szűcs Lajos!

DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm azt a sok
megnyilvánulást, amely azt próbálja meg bizonygatni, hogy mennyire nem volt szükség arra,
hogy ezt a megállapodást megkössük. Én azt szeretném elmondani, hogy miért láttuk mégis
szükségességét annak, hogy ez a megállapodás megkötésre kerüljön.

Én nem akarok jogtechnikai kérdéseket mondani, de hát azt azért önöknek is tudniuk
kell, hogy a magyar kormány nem jogi személy, tehát ilyen jognyilatkozatok megtételére
nincs is lehetősége. Éppen ezért ez a megállapodás tényleg egy politikai jellegű nyilatkozat.
Ami alapján egyrészt készült el az a kormányhatározat, amelyik megalapozta az egész átadás-
átvételi folyamatot, másrészt itt a következő napirendben pont erről a megállapodásról kellett
volna beszámolnom, de szerencsére az élet azért megsegítette a többi képviselőt is abból a
szempontból, hogy el is olvashatja a törvénybe foglalt megállapodást. Hiszen ez a
törvényjavaslat azokat az elemeket tartalmazza, amit a megállapodásban mi rögzítettünk,
mármint a megyei közgyűlési elnökök és a kormány képviseletében a miniszterelnök úr.

Azt gondolom, hogy ez igenis egy nagyon hosszú folyamatnak a lezárása, és
mindenképpen fontos az, hogy ezekről a vagyonelemekről olyan megállapodás születhessen,
amelyik hosszú távú és mindenki számára biztos megoldást jelentett.

Azért néhány kicsi kérdést én is szeretnék felvetni, visszakérdezve. Kedves Miniszter
Úr! Ön szerint a Békés megyei megyeházának könyv szerinti értéke vagy rendes forgalmi
értéke van? Hogyan lehet összehasonlítani az almát a körtével, hogyan lehet egy működő
iskolát értéken nevezni, hogyan lehet ezt az egész dolgot forintosítani? Én azt gondolom,
hogy nem lehet. Ezeknek az intézményeknek az értéke nem annyi, mint amennyit a
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könyvekben találunk, hanem ez egy eszmei jelentőségű dolog. Lehet forintosítani, de mivel
nem akarjuk eladni őket, ezért nincs is igazából értéke.

Azt azért szeretném elmondani, itt több napirendi pontnál is szó volt arról, hogy mi is
vezetett idáig. Azért mindenki számára nyilvánvaló kell hogy legyen, hogy az az összeg, ami
a megyei önkormányzatoknál hiányként halmozódott fel, az mindig is az államadósság része
volt.

Az, hogy az előző kormányzatok és főleg a Gyurcsány-Bajnai kormány ki is mondta,
hogy ő szeretné az önkormányzatok világába kitolni az államadósság részeként ezt az
összeget, és összességében nemcsak a megyei, hanem az összes önkormányzatot érintően
olyan 1500 milliárd forintnyi államadósságrész került bele az önkormányzati könyvekbe, az
éppenséggel nem azt mutatja, hogy akkoriban az állam jó gazdája lett volna ezeknek az
intézményeknek. A megállapodás meg ez a törvényjavaslat pontosan arra próbál megoldást
keresni, hogy elismerve azokat a megtett intézkedéseket, amiket a megyei önkormányzatok
tettek az elmúlt időszakban, hogyan lehet ezt a problémát rendezni.

Én azt gondolom, hogy ez egy viszonylag nagyon komoly és hosszú tárgyalássorozat
végére tett pontot, mármint a megállapodás, és azt gondolom, hogy ebben mindenkinek a
közös munkája benne volt, és nem hiszem azt, hogy bárki azt mondhatná, hogy itt egy
visszaállamosításról lenne szó, hiszen ezek a feladatok – Hegedűs képviselő asszonynak
mondom – eddig is állami feladatok voltak. Az állami feladat kezelője volt a megyei
önkormányzat, ezért kapta meg hozzá a vagyontárgyakat. De itt most (Hegedűs Lórántné:
Lázár János mondta, hogy visszaállamosítás.) legalább hatféle tulajdonformát és viszonyt
lehetne mondani abból a szempontból, hogy hogyan működtek eddig a megyei
önkormányzatoknál ezek az intézmények.

Habis alelnök úrnak nyilván a kérdései jogosak, de azt is tudni kell, és a
megállapodásban és a törvényben is benne van, hogy egy bizottság jött létre azért, hogy ezt az
átadás-átvételi folyamatot menedzselje. Ebben különféle szereplők vannak attól függően,
hogy milyen intézménytípusról szól az átadás-átvétel, és ebben a folyamatban egyébként a
törvény is tartalmazza azokat a kitételeket, hogy hogyan lehet megkülönböztetni a
vagyontárgyakat, és hogyan lehet majd arról tárgyalni, hogy a megyei és a fővárosi
önkormányzat vonatkozásában a fenntartói szerep hogyan változik, és arról is, hogy később
milyen vagyontárgyak maradnak majd megyei vagy fővárosi tulajdonban.

Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy kezdet, aminek a vége majd a törvény
végrehajtása lesz, és ez a megyei önkormányzatoktól és az ott dolgozó emberektől egy
nagyon komoly munkát vár el itt az év végéig, és még utána is. És természetesen arról is,
hogy a következő időszakban én úgy látom és azt látom az elszánásból is, hogy nagyon
komoly feladata marad a most is működő megyei önkormányzatoknak és az ott dolgozó
képviselőknek. Mert a területfejlesztésben lévő nagyon sok problémát csak ezzel az új
feladattal lehet megoldani. Hogy mennyi pénzből oldja meg majd a feladatát a megyei
önkormányzat, azt pedig annak a borítéknak a kicsomagolása után, valamikor még ebben az
évben meg fogjuk tudni mondani.

Kedves Képviselő Asszony! Az, hogy egy megyei önkormányzat mennyi pénzből
gazdálkodott, ha csak a nagyságrendjét nézzük, ettől én nem voltam sem boldogabb, sem
kevésbé boldog, hogy több vagy kevesebb volt, mert az intézmények fenntartásához így is,
úgy is annyi pénz kellett, amennyit meg nem adott meg hozzá az állam. Úgyhogy ez a helyzet
röviden. Én pedig kérem, hogy a bizottság és utána a parlament is támogassa a Fidesz
nevében ezt a javaslatot. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Pál Tibor, tessék!
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PÁL TIBOR  (MSZP): Köszönöm szépen. Én egészen másfelől közelíteném ezt a
kérdést, nem vitatva egyébként az aggályokat a mostani törvényjavaslattal és az
alkotmánymódosítással kapcsolatban. Nagyon érdekes volt államtitkár úr jogtörténeti
magyarázata, de jelzem, hogy most akkor tényleg el kell dönteni, hogy most is politikai
döntés születik vagy szakmai döntés születik. Ugyebár azt mondta, hogy ’90 után, a
rendszerváltás után, amikor a kórházak az önkormányzatokhoz kerültek, akkor az egy
politikai döntés volt. Most ha az nyilatkozat egy politikai nyilatkozat, akkor most is egy
politikai döntés született ebben a kérdésben. Én kevésbé látom azt, hogy ennek a döntésnek
bármilyen szakmai háttere kidolgozott lenne, tehát valamilyen szakmai programot, ami
alapján nyugodt lelkiismerettel lehetne igent mondani a most előttünk lévő
törvénymódosításokra.

Van azért  néhány kérdésem. Az egyik, amit szintén az államtitkár úrtól kérdeznék,
hogy ugye rövid idő volt arra, hogy végigolvassuk ezt a törvényt, de ahogy én végigolvastam,
és magam, aki még a tanácsi rendszerben tanácsi képviselő is voltam 1985 és ’90 között, azt
elmondaná nekem államtitkár úr, hogy a most kialakított új rendszer, az önök által
kialakítandó új rendszer és a tanácsi rendszerben működött egészségügyi rendszer között mi a
különbség, akkor az nagyon jó. Ezt jó lenne tudni, mert azt kell hogy mondjam, hogy így első
olvasatra azt látom, hogy lesznek majd állami kórházak, állami áruházak, visszajön a Gamesz,
amit még talán idősebb képviselőtársaim ismernek, hogy melyik intézmény volt, valamint az
lesz az igazi probléma, hogy nem lehet tudni, hogy ki az a gazdája az adott kórháznak. Nem
jogi értelemben, hanem hogy bizonyos fejlesztést hol kell majd elindítani. Mert lesz, aki felel
az épületért, lesz, aki felel a szakmai munkáért, lesz, aki felel a jogviszonyért. Sok-sok kézben
lesz, nem lesz követhető. Ugye eddig a helyben lakók, azok tudták, hogy ez az ő kórházuk,
aztán az ő önkormányzatuk, amely polgármestert ők választanak, és aki nekik számot ad arról,
hogy milyen munkát végzett. Ebben a rendszerben azt látom, hogy csak az érintettek,
nevezetesen a betegek, a kórházat igénybe vevők számára lesz olyan, abszolút nem fogják
tudni, hogy ki az, aki felel azért, hogy jó minőségű vagy nem jó minőségű szolgáltatás van,
fejlesztik vagy nem fejlesztik az adott kórházat, vagy éppen bezárják, vagy nem  zárják, vagy
a  kapacitást szűkítik vagy változtatják.

Államtitkár asszonytól kérdezem, hogy két héttel ezelőtt hallgattam a rádióban az
Ütköző című műsorban, ugyanez volt a kérdés, és nagyon sok közgazdász is szót kapott, és ott
elhangzott a műsorvezető részéről, hogy ez a konstrukció magában hordja azt a lehetőséget,
hogy az állam jobban tud vagy erősebben tud tárgyalni a bankokkal, a hitelezőkkel, mint a
sok-sok önkormányzat. Azt kell mondjam, hogy még ott egyetértés is volt ebben, hogy
valóban így van, hiszen tényleg erősebb pozíciói lehetnek, és ezt el lehet fogadni, de az azért
nem világos, hogy mindehhez miért kell az ingatlanvagyon. Tehát azt el tudom fogadni, hogy
az államnak jobb tárgyalási pozíciói lesznek, hogy most ez az adósság hogy alakult ki, ez egy
nagyon hosszú vita, mert a költségvetésnél volt erről szó. De valójában miért kell ehhez az
ingatlanvagyon? Mert ha ez a kérdés igaz, és a válasz is elfogadható, a közgazdászok is
elfogadták, meg államtitkár asszony sem tiltakozott ellene, de nem ez a kérdés, hanem akkor
valójában egy kicsit benne van ebben, hogy jobb tárgyalási pozícióm van, ezt az apróságot
meg majd az ingatlanvagyonból fogom finanszírozni vagy arra használom, főleg úgy, hogy
valójában az érintetteknek meg már nem nagyon lesz beleszólásuk. Ez alatt  a szolgáltatást
igénybe vevőket értem, a helyben lakóknak nem lesz lehetőségük arra, hogy szót emeljenek
ez ellen. Hiszen mi történik? Az történik, hogy az épület karbantartó széttárja a kezét, a
kórház vezetője széttárja a kezét, a kormányhivatal fölfelé mutogat, tehát mindenki fog
mutogatni, az embereknek pedig nem lesz hová menni, és szót emelni azzal kapcsolatban,
hogy az ő egészségügyi ellátásuk rosszabb minőségű lesz, és megváltozik a korábbiakhoz
képest.
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A következő pedig, hogy az előző napirendben tárgyaltuk a költségvetést, ahol
egyáltalán nem szerepelt az, hogy az állam majd ezeket az átvett kórházakat költségvetési
pénzből nagyobb mértékben kívánja finanszírozni vagy jobban kívánja finanszírozni, mint
ahogy ezt a korábbi években tette.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gelencsér képviselő úr!

GELENCSÉR ATTILA (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Ellenzéki Oldal! Amikor
2006-ban közgyűlési elnök lettem, egy csomó csalódásom volt, most az előző napirendi
pontnál megtárgyaltuk, hogy forrásoldalon is. De most ezen tényleg túllépve, most már
megnyugodva és higgadtan szeretném mondani, hogy szembesültem azzal, hogy
tulajdonképpen lyukas minden egyes megye a megyei jogú városi problematika miatt.
Szembesültem azzal, hogy átláthatatlan feladat- és hatáskörrendszer van, fájóan eszköztelen
minden egyes megyei önkormányzat. Amikor a Balaton partján vagy a Dráva mentén
megkérdezték, hogy mit kíván a megye tenni vele, akkor nagyon súlyos válaszokat tudtam
adni, tekintettel arra, hogy eszközöm nem igazán volt rá. Egyébként elszámolási vitáktól
hemzseg.

A vagyonnal kapcsolatban úgy szoktam, az Ütköző című műsorban is egyébként úgy
próbáltam - én voltam az egyik, igen - érthetővé tenni, és sajnálom, hogy akkor nem figyeltél,
amikor pont én beszéltem, de megértem, mert államtitkár asszonyt választottam volna én is,
hogyha a fenntartó és a vagyon nem egy oldalon van, az konzerválja az elszámolási vitát. Ez
az egyszerű problémája. Aki már működtetett olyan vagyont, aminek nem volt tulajdonosa, az
tudja, hogy napi szinten probléma és vita, hogy ki karbantartsa, ki újítsa fel, ki vegyen kazánt,
ki adjon önerőt, és így tovább. Nem más az oka ennek a vonalnak, amit most itt látunk a
papíron, mint hogy az elszámolási vitáknak is véget vessünk, és az eszköztelenség, a vita és a
transzparencia hiánya mellett mondjuk ki, hogy egy folyamatosan újratermelődő forráshiány
van, aminek számos oka van. Ezt az előző napirendi pontnál megvitattuk.

Én nem tudom máshol a vonalat meghúzni, mint ott, hogy a kérdezők és az
aggályaikat megfogalmazók ezt a régi változatot szívesebben látnák. Én azt gondolom, hogy
most tényleg nem politikai panelekben gondolkodva, de Magyarország megújítása zajlik.
Most valaki, jelesül a magyar kormány és a megyék szeretnének valami újat, valami jobbat.
Én nem akarom mindenáron azt a vonalat meghúzni, hogy önök a régi megyei önkormányzat
hívei és most gondolkodunk mi, illetve Magyarország kormánya valami újban, ami az esélyét
legalábbis magában hordozza, hogy jobb lesz.

Arra szeretném kérni önöket, hogy egy kicsit több megértés és türelem legyen abban a
tekintetben, hogy egyébként hamarosan vége van ennek a hatéves brüsszeli ciklusnak, amikor
már tényleg több forrásallokációs lehetőség jöhet a megyékbe. Persze, most lesz egy átmeneti
kis idő, amit át kell hidaljunk az esetlegesen megmaradó regionális operatív programban lévő
forrásokkal, csak azt próbálják megérteni, hogy nem akar senki rosszat, se a magyar kormány,
se a megyék, amikor egy ilyen megállapodást aláírnak, hanem mindazon problémákat,
amiktől én magam is - teljesen őszintén mondtam itt – szenvedtem, most már szenvedek
ötödik éve, ezeket szeretnénk ezzel most…

Az meg aztán tényleg egy kicsit furcsa, képviselő asszony, meg hát a szocialisták is
azt mondják, hogy elkótyavetyélés, van, aki büntetőfeljelentést emleget. Azért bocsánat,
ugyanannak a csapatnak szurkolunk, amikor kimegyünk a válogatott mérkőzésre, nem? Hát
nem ugyanabban az országban vagyunk? Tudom, hogy ezek a politikai panelek gyakran azért
szólnak így, mert jól hangzik és lehet vele választót csábítani. De tényleg valaki azt gondolja,
hogy most már ott tartunk, hogy Sukoróval egyenértékű, amit a megyei elnökök tettek? Már
lassan ott tartunk, hogy a sukorói telekcserével azonos jogi kategóriába sorolódik a nemzeti
vagyon áthelyezése egyik oldalról a másikra? Tényleg valaki azt gondolja, hogy az az
elszámolási vitahalmaz, amit a megyei vagyon kapcsán az előbb említettem, jó így és ne
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bántsuk? Tényleg valaki azt gondolja, hogy az a megyei vagyon, amiről beszélünk, az ott élők
szorgos keze munkájából, tégláról téglára rakosgatott vagyon, amiért ők fizettek? A
vagyonnak a legnagyobb része, 90, nem tudom én, hány százaléka semmi másról nem szól,
mint amit államtitkár úr elmondott. Egyszer azt mondta az állam '90-ben, hogy a feladattal
együtt odaadom, de ez nem jött össze. A 20-21 év azt bizonyította be, hogy lehetne jobban is
csinálni. Nem szolgálja megfelelően a magyar emberek érdekét, ezért most megpróbálunk egy
más struktúrát.

Az egyetlenegy aggodalom, amivel kapcsolatban mégis úgymond a kérdezők oldalára
szeretnék állni, az az, és ezt mondom államtitkár úrnak és államtitkár asszonynak is, és ebben
azért van valami, van néhány olyan vagyonelem, jelesül egy Rippl-Rónai-gyűjtemény vagy
egy megyeháza, amit nem feltétlenül sorolnék abba a körbe, amit az államnak át kell adni. Azt
kell mondjam, hogy ebben jóformán egyetértünk itt a velem szemben ülőkkel, ez egy ritka
pillanat, mert először is az nem úgy került be a megyébe, ahogyan a többi vagyontárgy, hogy
a feladattal együtt jött, másrészt azért vannak a megyéknek identitásukat erősítő
vagyontárgyai. Ez tényleg egyébként azt a rossz üzenetet hordozná magában, hogy
felszámolják a megyét, azok már tényleg rossz üzenetek lehetnének, ezért én is kérem, hogy
ezt majd közösen gondoljuk át.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor megadnám a szót államtitkár asszonynak, illetve
államtitkár úrnak, hogy a felvetett kérdésekre, felvetésekre, véleményekre reagáljanak.

Dr. Répássy Róbert válaszai

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Én röviden szeretnék válaszolni a feltett kérdésekre, elnök úr, mert engem elsősorban
Hegedűsné képviselő asszony felszólalása, hogy is mondjam, inspirál.

Tekintettel arra, hogy ha végiggondolja Hegedűsné képviselő asszony, tényleg 1989 és
'91 között politikai döntés, országgyűlési döntés - mindegy minek nevezzem -, de egy
mérlegelésen alapuló döntés volt az, hogy mely vagyontárgyakat ad az állam megyei
önkormányzati tulajdonba. Mint ahogyan például dönthetett volna annak idején úgy az
Országgyűlés, hogy a felekezeti iskolákat, már a felekezetektől államosított iskolákat a
felekezeteknek adja vissza vagy azokat az egyházaknak adja vissza. Nem így döntött akkor
vagy csak kivételesen döntött így az akkori Országgyűlés, és egyébként számos egykori
felekezeti iskola megyei fenntartásban működött tovább. Tehát igenis állítom, hogy ez egy
politikai döntés volt. Az most más kérdés, hogy ez jó döntés volt-e vagy sem, de azt biztos ön
megérti, hogy ne tekintsük már azt a demokrácia mérőfokának, hogy például a felekezeti
iskolákat nem kapták vissza a felekezetek, talán az, vagy az a másik döntés, amellyel az
eredeti tulajdon visszaadásánál a restitúció helyett kárpótlási jegyes visszaadásról döntött az
állam. Mindezek akkori politikai döntések voltak, és az állami tulajdon szükségszerű

lebontását eredményezték ezek a döntések. De én állítom, tehát fenntartom azt az állításomat,
hogy valóban politikai mérlegelések sora az, hogy állami tulajdonba hogyan és kinek adott
vissza '89-ben és '90-ben az állam.

Még egy mondat, csak azért, hogy a mi hozzáállásunkat, a kormány és a
kormánytöbbség hozzáállását jól fejezi ki az új alaptörvény 38. cikk (1) bekezdésének első

mondata, amely azt mondja, hogy "az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti
vagyon". Az egészen világos, hogy az állami és az önkormányzati tulajdon a nemzeti vagyon
körébe esik, tehát egyfajta közösségi tulajdon, ezért gondolom azt, hogy nem ördögtől való,
ha ennek az átadásáról, önkormányzati tulajdon más önkormányzatnak vagy államnak való
átadásáról az Országgyűlés törvénnyel rendelkezhet.
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Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

ELNÖK: Parancsoljon, államtitkár asszony!

Dr. Szabó Erika válaszai

DR. SZABÓ ERIKA államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok röviden válaszolni, hiszen egy lényeges
kérdéskörbe foglalható össze az összes kérdés, bár majd kitérek egy-két konkrétumra is.

Van egy helyzet. Van egy helyzet, amit meg kell oldani. Az állam a lehető legjobb,
legbiztonságosabb, az intézmények további működése szempontjából, mind az ott dolgozók,
mint az ellátottak szempontjából a lehető legjobb megoldást találta, a feladatot visszaveszi,
hiszen állami feladatot láttatott el a megyei önkormányzattal. Közvetítőn keresztül látták el
ezt a feladatot; most az állam közvetlenül fogja ellátni ezt a feladatot.

Nyilvánvaló, hogy a feladattal együtt jön az ellátáshoz szükséges vagyon is. Ez a
kérdés tehát így nem kérdés, viszont ahogy fölmerültek itt a képviselő hölgyek és urak
részéről a hozzászólások, én csak azt hallottam, hogy miért nem jó ez a megoldás. Azt nem
hallottam például miniszter úr részéről, aki önkormányzati miniszterként is dolgozott az előző
ciklusban, hogy ha igazán a szívébe vagy a lelkébe néz, akkor milyen felelősséget talál a saját
ténykedése kapcsán azért a helyzetért, amit most az állam meg akar oldani.

És azt sem hallottam képviselőktől, hogy ha ezt a megoldást nem tartja jónak, ami
következetes, és megoldja a kialakult, most már alig-alig tartható, december végéig alig-alig
tartható helyzetet, akkor mi a javaslata. Akkor hogyan lehetne? Akkor hagyjuk úgy, és
nézzük, hogy mi fog történni, és akkor melyik iskolában adnak megint hideg ebédet, és hol
nem fűtenek, és majd mi lesz? Az állam nem lehet ilyen felelőtlen. 740 intézményről van szó.
Oktatási intézmény ebből 475, 132 szociális és ifjúságvédelmi, 74 közművelődési és 25 egyéb
intézmény. Hát ezért felelősséget kell valakinek vállalni, ezeket működtetni kell. Itt több
tízezer közalkalmazott életéről, fizetéséről, illetményéről van szó, amikor erről beszélünk.

Ehhez javaslatot kell mondani. Tehát minden kritikát elfogadok, minden kérdésre
szívesen válaszolok, de hogyha nem hallom a konstruktív javaslatot, hogy hogyan lehetne
másként kezelni ezt a helyzetet, főleg azok részéről nem hallok konkrét javaslatot, akiknek
köszönhetően ez a helyzet kialakult, akkor nagyon nehéz elfogadni magát a kérdést is.

Alkotmányellenesség, meg törvénysértés? Hát akkor lett volna durva szerintem az
állam vagy a kormány részéről a helyzet megoldásának a terve, hogyha nem egyeztet azokkal,
akik a feladatban közvetlenül érintettek, akik a feladatot most látják el. Hogyha úgy történt
volna ez az alkotmánymódosítás vagy a törvényjavaslat, törvénycsomag előkészítése, hogy
nem egyeztet senki senkivel, és senki nem tudja, hogy mire készül a kormány. Itt bizony ez
volt az egyetlen korrekt és járható út, amikor miniszterelnök úr a megyei közgyűlési
elnökökkel ezt a kérdéskört előzetesen megtárgyalva, utólagosan egy megállapodásban
lefektette. Ez volt az a kiindulási alap, amin már el lehetett indulni, és igen, minden megyei
közgyűlés tájékoztatja a közgyűlési tagokat erről a megállapodásról. Az, hogy zárt ülésen
vagy nyílt ülésen, ez a közgyűlés többségi döntésétől függ. Semmi akadálya természetesen,
hogy nyílt ülésen tárgyaljanak. Hogyha valamiért zárt ülést rendeltek el, az helyi ügy, ebben
én természetesen nem szeretnék állást foglalni.

A Varga miniszter úrral abban viszont maximálisan egyetértek, hogy egy a lényeg,
hogy normális ellátást kapjanak az ellátottak. Igen, az egész kérdéskörrel kapcsolatos
kormányzati intézkedéscsomag erről szól. Hogy ne kelljen izgulni azon, hogy az a bizonyos
megyei önkormányzat rendelkezik-e annyi forrással, hogy ki tudja fizetni hónapról hónapra az
illetményeket. Az állam általi átvétel éppen erre jelent garanciát. Ezt biztosítja az ott dolgozók
számára. Ez nem kis dolog. Ez nagyon nagy dolog, és valóban ez a lényeg, hogy működjenek
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az intézmények, biztonságosan működjenek és egységesen és magas színvonalon. Erre lesz
garancia az állam általi működtetés, hiszen országosan, egységesen tud majd működtetni az
állam.

A költségvetéssel kapcsolatos kérdések jogosak és izgalmasak is, de ugye szeptember
30-ig nyújtotta be a kormány a költségvetési törvényjavaslatot, és a megállapodás október 3-
án született, a mostani törvényjavaslat tehát még nem tartalmazhatja a megyei intézmények
átvételével kapcsolatos pénzügyi kereteket. Ezt majd módosító indítvány keretében lehet csak
kezelni.

Az ingatlanvagyonra már többen válaszoltak, hogy a feladatellátáshoz szükséges az
ingatlanvagyon.

Még egy dologra szeretnék válaszolni. Többektől hallottam az ijesztgetést az
elbocsátások meg az összevonások miatt és az ellátás színvonalával kapcsolatban. Én arra
kérek minden felelős politikust, hogy tekintettel arra, hogy mennyi intézményről, ellátottról és
ott dolgozóról van szó, ezt az elemét a kommunikációjának ne használja, mert felelőtlenség
azokkal szemben, akik ezekben az intézményekben dolgoznak. Nem lesz veszélyben a
munkahelyük, senki nem készül elbocsátásokra, intézmény-összevonásokra sem. Egy
biztonságos, magas színvonalú működtetést fog garantálni az állam ezáltal a törvényjavaslat
által is. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Nagyon köszönöm, államtitkár asszony. Felhívom a bizottság figyelmét,
hogy az általános vitára való alkalmasságról beszélünk mind a két törvény esetében.
Szeretném a vitát lassan lezárni, de semmiképp nem szeretném belefojtani a szót senkibe.
Miniszter úrnak még megadom a szót, és utána szavazunk.

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Csak azért, mert Szűcs úr, hogyha
nem nekem címezte volna a mondanivalóját, nyilván nem ragadtam volna magamhoz a szót.
Azt gondolom, hogy több intézmény összevonása után a vagyon az államnál marad. Tehát az
ingatlanok értékesítése során önkormányzatok rosszabb helyzetbe fognak kerülni, az teljesen
nyilvánvaló.

A másik, hogy volt egy vitánk, hogy melyik közgyűlések dolgoztak jól az elmúlt
időszakban vagy nem, most már a kormány részéről is látom ennek bizonyítékát, hogy a
Békés megye jól dolgozott, ugyanis az 1-es számú mellékletben a Békés Megyei Pándi
Kálmán Kórház nem szerepel az átadandó intézmények között. Én ezt csak annak tudom be,
hogy Békés megye jól szerepelt. Úgyis észreveszik, és úgyis módosítani fogják, tehát ez egy
dicséret a Békés Megyei Önkormányzatnak.

ELNÖK: Jó. Miniszter úr folyamatosan erős lobbitevékenységet folytat itt Békés
megye irányába. Szerintem nem erről szól ez a két törvényjavaslat.

Határozathozatal

Felteszem szavazásra az általános vitára való alkalmasság kérdését a 4. számú
napirendi pontunkkal kapcsolatban. Tehát a megyei önkormányzat konszolidációjáról szóló
T/4659-es számú törvényjavaslatot, aki alkalmasnak tartja, kérem, tegye fel a kezét.
(Szavazás.) 15. Aki nem tartja alkalmasnak? (Szavazás.) 6.

Én Szűcs Lajos urat szeretném kijelölni a többségi vélemény elmondására. Az a
kérésem, hogy egyeztessenek. (Varga Zoltán: Lukács úr mondaná a kisebbségi véleményt.) A
másiknál meg akkor a Jobbik, most pedig Lukács úr fogja mondani a kisebbségi véleményt.

Az 5-ös számúról is szavazunk, a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló törvény
módosításáról. Aki általános vitára alkalmasnak találja? (Szavazás.) 15 igen. Aki nem?
(Szavazás.) 6. Itt ismét Szűcs Lajos urat kérnénk meg, és a Hegedűs Lórántné képviselő
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asszony mondja el a kisebbségi véleményt. Nagyon szépen köszönöm az államtitkár
asszonynak és úrnak a részvételt.

Dr. Szűcs Lajos, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége elnökének
tájékoztatója a kormány és a megyei önkormányzatok közötti megállapodásról

Az a kérdésem, hogy a 6. napirendi pontban kérik-e hosszasan Szűcs Lajos
beszámolóját ez után a sok napirend után. (Közbeszólások: Írásban!) Én ráérek, Szűcs Lajos
úrnak adnám meg a szót, aki tájékoztatja a bizottságot a kormány és a megyei
önkormányzatok közötti megállapodásról.

DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz): Ahogy azt az előző napirendi pontnál elmondtam, az
idő túlhaladta a beszámolót, hiszen a megállapodás alapján elkészült a kormányhatározat,
illetve a törvényjavaslat. Ebben minden olyan kérdést megválaszoltunk, amit nekem szóban el
kellett volna mondanom, én többet nem tudok hozzátenni most. Ha valakit ettől függetlenül
még érdekel maga a kormányhatározat, az megjelent a Magyar Közlöny - mindjárt mondom
pontosan - 118. számában, és a megállapodást pedig minden önkormányzat honlapján, illetve
a saját képviselőkön keresztül be lehet szerezni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban észrevétel, kérdés? (Jelzésre:)
Parancsoljon, Varga képviselő úr!

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen elnök úrnak a nagyon értékes
tájékoztatóját, de ez egy héttel ezelőtt lett volna aktuális, ma már nyilvánvalóan szerintem
minden megyei önkormányzaton a többség ezt elfogadta, átment ez a megállapodás. Én
változatlanul azt gondolom, hogy az aláírás akkori időpontjában ez alkotmányellenes volt, és
még ma is, mert nyilván nincs még elfogadott alkotmánymódosítás.

Olyan helyzetekbe hozták a saját intézményeiket, amit én azt gondolom, hogy majd
minden közgyűlésnek saját magának kell lerendeznie. Gelencsér Attila itt a végén persze
nagyon plasztikusan mondta, hogy itt nagyon sok olyan vagyonelem van, ami nem a
rendszerváltáskori átadáskor került az önkormányzatokhoz, de azt is látni kell, hogy azért
ezeknek a vagyonelemeknek a gyarapításában elévülhetetlen érdeme van annak az intézményi
struktúrának, amelyben minden megyei önkormányzat részt vett.

Ahogy hozzászólásomban mondtam, szerintem ez a kreativitás, ez az innováció kapott
egy nagy pofont, mert ezzel azt látja mindenki, hogy itt majd történhet még egyéb dolog is, és
minden vagyonról ki tudja mondani az állam, különösen az új alaptörvény értelmében, hogy
most már minden közösségi vagyon, még lehet, hogy a te házad meg az én házam is egy
időpillanatban akár közösségi vagyon lehet. (Elnök: Ez azért így csúsztatás!) Örülök neki,
hogy felháborodnak a képviselők, mert nyilvánvalóan ezzel azt érzem, hogy egy kicsit a
lelkiismeretük azért úgy megmozdult, hogy a 20 év alatt összeszedett önkormányzati vagyont
egy tollvonással… Én csak a lehetőségét vetettem föl, én bízom benne, hogy még jogállam
lesz Magyarország. (Közbeszólások.)

ELNÖK: Több komolyságot, miniszter úr. Én megértem, hogy önöknél egyébként ez
egy egy logikus következtetés volt, amit elmondott ezek után, van gyakorlatuk benne, de azért
azt gondolom, hogy az államtitkár itt nagyon egyértelműen elmondta a közösségi és a
magánvagyon kettéválasztását, amire egyébként az alkotmány is utal. (Varga Zoltán: De még
jöhet alkotmánymódosítás!)

Szűcs Lajos, mint aki a beszámolót tartotta és akinek kommentálta a beszámolóját a
miniszter úr, válaszol erre. Megkérném addig, hogy mindenki tartson ki.



48

DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz): Megnyugszik a lelkiismerete miniszter úrnak, de az
csak egy bírósági ítélet után lehet, hogy az ön vagyonát bármilyen más körbe vonhassák, erről
most mi nem szeretnénk beszélni. Inkább egy kicsit oldandó ezt a feszültséget az
informatikusom által mondott mondatot mondom erre az egész helyzetre. Ő úgy fogalmazott,
és erre pontosan illik, hogy ez nem olyan, mint a mellékhelyiség, ahol először a dolog és
utána a papír, nálunk először a papír és majd utána jön a dolog.

Köszönöm szépen.

ELNÖK. Ez csodálatos volt így a végére. (Derültség.) Köszönöm.
Az Egyebekben nincs semmi, akkor a mai ülést befejezném. Köszönjük.

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 25 perc)

Dr. Láng Zsolt
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Lajtai Szilvia és Földi Erika


