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Napirendi javaslat  
 

1. Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4662. szám)   
(A Számvevőszéki és költségvetési bizottság által benyújtott, a bizottság feladatkörébe 
tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

2. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló törvényjavaslat (T/4863. szám)  
(Általános vita) 

3. A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes 
személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvényjavaslat (T/4858. szám)  
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4. A helyi önkormányzatokról szóló törvényjavaslat (T/4864. szám)  
(Általános vita)   
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

5. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 44 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Hölgyeim 
és Uraim! Jó napot kívánok, megkezdjük ülésünket. A jegyzőkönyv tanulsága szerint 19-en 
személyesen és 3-an helyettesítéssel vesznek részt a mai bizottsági ülésen. Az eredeti 
napirendi ponthoz nem szeretnék semmit hozzáfűzni és változtatni. Aki el tudja fogadni, az 
kérem, a kezét emelje fel. Ivády képviselő úr el tudja? (Ivády Gábor szavaz.) Akkor 
egyhangú, megvártam, akkor egyhangú a napirendi pont. 

Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4662. szám) (A Számvevőszéki és költségvetési bizottság által 
benyújtott, a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Az 1-es számú napirend az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat, T/4662. A Számvevőszéki és költségvetési bizottság 
által benyújtott és a mi feladatkörünkbe tartozó módosító javaslatok megvitatása. Ezzel 
kapcsolatban nekem a jegyzőkönyv tanulsága szerint Kanyó Lóránt főosztályvezető-helyettes 
úr van itt a Nemzetgazdasági Minisztériumból, jól mondom? Meg is kezdenénk a napirendi 
pontot. 

Az első a 146-os módosító indítvány, amelyet L. Simon László elnök úr aláírása jelez. 
Ki van osztva önök számára. Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, nem tudom, hogy 
tárca- vagy kormányálláspontot. 

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Kormányálláspontot tudok 

mondani a támogatotti sor alapján. Ezt az indítványt a kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Értem. Meg szeretném kérdezni a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatni 

tudja? (Szavazás.) 6. Akkor egyharmad sem támogatja. 
150-es módosító javaslat, amely végén én Nyikos László bizottsági elnökhelyettes 

úrnak látom az aláírását. Kormányálláspont?  
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja a kormány, az 

indítvány elfogadható. 
 
ELNÖK: Kormány támogatja. Kérdezném a bizottságot, hogy ki az, aki tudja 

támogatni? (Szavazás.) 19 igennel támogatta akkor a bizottság is. 
Végezetül pedig a 164-es bizottsági módosító javaslat. Ezzel kapcsolatban mi a 

kormány álláspontja?  
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Kicsit összetettebb a helyzet, 

mert nem lehet az indítványra vonatkozóan egyértelmű igent, nemet lehet mondani. Azt 
szeretném mondani a tisztelt bizottság számára, hogy a módosító indítványból melyek azok az 
elemek, amelyeket a kormány támogat. A kormány támogatja az úgynevezett települési adó 
elhagyására irányuló javaslatokat. Tehát ez a törvényjavaslatból kikerülne. 

 
ELNÖK: Megteszi főosztályvezető-helyettes úr, hogy mondja, hogy melyik pontot 

támogatják és melyiket nem, mert gondolom, hogy ezek alapján tudunk mi is szavazni. Jó? 
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igyekszem, bár ott is van 

némely pontnál olyan, amelyet egész ponton belül támogatunk, egyes részletet… 
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ELNÖK: Akkor megkérem, hogy lassan szavaztassa le ezek után. Valahogy 

próbáljunk meg egy rendszert kialakítani, jó? Köszönöm. 
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó. Ajánlási pontonként lehet, 

hogy ésszerűbb lenne, de így is megoldható. 
Az 1-es ajánlási pontban a települési adóra vonatkozó szabályok elhagyására irányuló 

javaslatban ezt a kormány támogatni tudja.  
Úgyszintén támogatja a kormány az indítvány 2-es pontját, ami egy technikai jellegű, 

felvezető szövegbeli pontosítás. 
Támogatja a kormány a 3-as pontot is, amely rögzíti azt, hogy az önkormányzat nem 

állapíthat meg nagyobb adómértéket a település illetékességi területén, mint az adómaximum, 
és támogatja azt is, hogy az önkormányzatok az alapterület szerinti telekadó és építményadó 
kapcsán bármiféle szempont szerint differenciálhatnak, nyilván az alkotmányos keretek 
között. 

Szintén támogatja a kormány a 4-es pontját az indítványnak, ami a települési adóra 
vonatkozó szabályok elhagyását fogalmazza meg.  

Nem támogatja ugyanakkor a kormány az 5-ös pontot, amely azzal függ össze, hogy a 
módosító indítvány szerint 2013-tól a telekadó tárgyi hatálya kiterjedt volna a külterületi 
termőföldekre, illetve a belterületi termőföldekre is. Ezzel összefüggésben rendezte volna ez 
az 5-ös pont az adóalanyisággal kapcsolatos kérdéseket.  

 
ELNÖK: Ha jól értem, akkor egyébként ezt a rendelkezést is visszavonja a kormány, 

nemcsak ezt a módosítót, hanem ezt a részét, ugye az adótörvényeknek? Tehát a külterületi 
földekre való adókivetést, és azért nem támogatják, mert ahhoz lett volna ez.  

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Így van, (Elnök: Értem.) azzal 

lett volna összefüggésben a módosító. 
A 6-os pontban szereplő javaslatot támogatja a kormány, amely a telekadó 

adókötelezettséggel kapcsolatban fogalmaz meg rendelkezést, illetve lehetővé teszi, hogy 
magánszemélyek kommunális adójában a jelenlegi 12 ezer forint felső határ 17 ezer forintra 
emelkedjék. Ez azt jelenti, a 17 ezer forint, hogy az adómaximum valamelyest 25 ezer forint 
fölé kerül a valorizációs szabály alkalmazásával 2012-től. 

A 7-es indítvány szintén összefügg azzal, hogy már települési adó nem lesz. Ez is a 
javaslat ezzel összefüggő rendelkezésének elhagyására irányul. (Elnök: Tehát támogatja a 
kormány.) Igen. 

A 8-as pontban foglaltakat két részre kell bontani. A 163. § (1) bekezdését előirányzó 
javaslat azzal függ össze, hogy 2013-tól lett volna az indítvány szerint lehetőség a termőföld 
adóztatására. Ezért ezt a javaslatot nem támogatja a kormány. Viszont a (2) bekezdését a 
163.§-nak támogatja, amely egyfelől egy nettó árbevételt pontosító szabály, másfelől pedig a 
közszolgáltató szervezetek körét szűkíti a víz, csatorna, melegvíz és távfűtés szolgáltatókkal. 
A közszolgáltató szervezetek fogalma a helyi adó vonatkozásában azzal van kapcsolatban, 
hogy őket úgynevezett feltételes adómentesség illeti meg. 

A 9-es indítványt támogatja a kormány, ezek a technikai, hatályon kívül helyező 
rendelkezések. 

A 10-es pontot az indítványból pedig nem támogatja, ez függ össze a termőföld 
adóztatásával. 

 
ELNÖK: Akkor remélem, hogy képviselőtársaim számára is egyértelmű volt, hogy mit 

miért támogat a kormány a módosítókból, és akkor ezek alapján szeretném, ha mi is 
végigmennénk. Akkor.. (Jelzésre:) Parancsoljon, miniszter úr.  
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VARGA ZOLTÁN (MSZP): Szeretném tisztelettel megkérdezni, hogy a parlament 

hogyan fog erről szavazni? Ez egy bizottsági módosító javaslat. Erről egyben fogunk 
szavazni. 

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ajánlási pontok szerint megy 

majd a szavazás, és az ajánlási pontokban ezek a különböző módosító indítványok egyes 
pontjai, sőt, az egyes pontokon belüli változtatások is külön önállóan, ajánlási pont alá 
rendeződnek, és ennek megfelelően szavaz a tisztelt Ház. 

 
VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő asszony. 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Gondolom, a 8-as pontot egyben akarja elnök úr. 

A 8-as pontról szeretnék kérni külön szavazást, egyik része a telek fogalmát tisztázza, az 
legyen egy szavazás, a másik… 

 
ELNÖK: Így is fogok tenni értelemszerűen, köszönöm, képviselő asszony. Nos, akkor 

feltenném most az 1-est, 2-est és a 3-ast, illetve 4-est, 6-ost és 7-est, illetve 9-est egyben, ezek 
voltak azok, amelyeket a kormány is tudott támogatni. 

(Jelzésre:) Parancsoljon. 
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 8-as második felét is 

támogatta a kormányzat 163…  
 
ELNÖK: Én ezt értem, de ha megengedi, nem véletlen mentettem most fel, képviselő 

asszony kérte, hogy különszedjük. Főosztályvezető úr, mégse kértem meg, hogy vezesse le 
egyelőre a szavazást, köszönöm azért a jóindulatú észrevételét. Nos, hát akkor még egyszer 
azokat, amiket… (Jelzésre:) Szekó képviselő úr, parancsoljon. 

 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Elnézést kérek. Tehát a telekadó, hogy ha ezt így 

elfogadjuk, és erre figyeljetek, akkor felére-harmadára lecsökkenhet a településeknél. 
Eredetileg az volt, hogy a vállalkozásoknak ne növeljük a terheit főleg a településadóval 
összefüggésben. A településadót most mégsem vezetjük be, ugyanakkor a telekadónál olyan 
felső korlátot állapítunk meg, amelynek értelmében ott, ahol már a telekadót az 
önkormányzatok kivetették, ezzel le fog csökkenni harmadára az önkormányzatoknak ezzel is 
a bevétele. Nem tudom, hogy ezt modellezték-e vagy számolták-e. 

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ezt pontosan nem értem. 

Lényegében a telekadóban az elfogadás alapján létrejövő helyi adó törvény annyi változtatást 
tűz ki, hogy bővül a telekadó tárgyi hatálya. Semmilyen más változás nem lesz, tehát a 
telekadóból több bevételre számíthatnak az önkormányzatok, nem pediglen kevesebbre. 
Megmarad az adómaximum, sőt 2012-ben ez a valorizációs szabály értelmében tovább 
emelkedik az inflációnak megfelelően, bővül a telekadó tárgyi hatálya. A jelenlegihez képest 
ennyi változás lesz, csökkenést én nem látok. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Parancsolj, képviselő úr. 
 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Annyiban lehet csak csökkenés vagy lesz csökkenés, hogy 

a telekadó mértéke nem lehet magasabb az adótárgy forgalmi értékének 3 százalékánál. Ha 
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megnézzük most, hogy nem változik a telekadónak a maximuma, de ugyanakkor emiatt a 
szabály miatt jelentősen csökkenni fognak a telekadó-bevételek. Ez a települések többségét 
szerintem rendkívül hátrányosan érintheti. 

 
ELNÖK: Az a helyzet, hogy most megmondom őszintén, azért nem értem képviselő 

úr, én sem pontosan, mert az illetéktörvénnyel való valorizáció miatt a 3 százalékos felső 
határ most is megvan a jelenlegi szabályozásban. Most is benne van egyébként ez a 3 
százalék, tehát én azt látom, hogy amiről itt most beszél a kormány, illetve a főosztályvezető-
helyettes úr az az, hogy ebben az adónemben a jelenlegi szabályokat hagyjuk érvényben. A 
felső határt összegszerűségében egy picit feljebb toljuk, de egyébként a többi szabályt 
hagyjuk a jelenlegi formájában. Én most ezt érzem, tehát most én sem követni, hogy hogy jött 
ki képviselő úrnak ez a csökkentés. 

 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Úgy, hogy az ismereteim szerint eddig nem volt ilyen felső 

korlát, hogy a forgalmi érték 3 százalékánál nem lehet több ez a telekadó. 
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, merthogy a módosító 

indítvány keretében az alapterület szerinti adóztatásnál az adómaximum határozta meg, hogy 
meddig mehet el az önkormányzat. Ezt toldotta volna az előbbi törvényjavaslat azzal, hogy a 
forgalmi értékhez kötötte volna, a forgalmi érték meghatározott százalékához ezt a felső 
határt, ez azonban elég jelentős adónövekményt jelentett volna a vállalkozások számára, ezért 
a hatályos szabályokhoz képest ugyan nagyobb lesz a mozgástere az önkormányzatoknak az 
elfogadott törvényjavaslat alapján. Az kétségkívül igaz, hogy a benyújtott törvényjavaslathoz 
képest szűkebb. Nem tudom, hogy ez elég világos volt-e. 

 
ELNÖK: Jó, akkor én feltenném még egyszer szavazásra, újra elmondom, 1, 2, 3, 4, 6, 

7 és 9-es számú pontokat. Aki el tudja fogadni és tudja támogatni, az kérem, kézfelemeléssel 
most jelezze. (Szavazás.) 20 igennel támogattuk.  

Akkor fel szeretném tenni az 5-öst és a 10-est, amelyet a kormány nem támogatott, 
hogy aki tudja támogatni, kérem, kézfelemeléssel most jelezze. (Szavazás.) Ezt nem támogatja 
a bizottság egyharmada sem, konkrétan senki. (Közbeszólás az MSZP felől: Mi tartózkodunk.) 
Jó, egyharmad sem támogatja, jegyzőkönyvbe, hogy az MSZP tartózkodott. 

És akkor feltenném külön a 8-asnak képviselő asszony kérése alapján, egy teljesen 
racionális logikája alapján a 163. § 1-es pontjában lévő módosítást, amelyet nem támogatott a 
kormány, hogy ki az, aki ezt tudja támogatni a bizottság részéről. (Szavazás.) Ezt szintén nem 
támogatta senki, illetve az egyharmad sem végképp. 

A 163. § 2-es számú módosítását, melyet a kormány is támogatott, aki tudja támogatni 
a bizottság részéről. (Szavazás.) 16 igennel támogatta a bizottság. 

Jó, akkor végeztünk a módosítókkal, ezzel a napirendi ponttal, köszönöm szépen 
főosztályvezető-helyettes úrnak a közreműködést. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló törvényjavaslat (T/4863. szám) (Általános vita) 

Rátérnénk a 2-es számú napirendi pontunkra a szabálysértésekről, szabálysértési 
eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló T/4863. számú törvényjavaslat. A 
Belügyminisztérium részéről nekem Magyariné Nagy Edit helyettes államtitkár és Ligeti 
Miklós főosztályvezető-helyettes vannak a jegyzőkönyvemben, hogy itt lesznek. Ezzel 
kapcsolatban kérdezném, hogy mint előterjesztők kívánnak-e az írásos előterjesztéshez 
bármifajta hozzáfűznivalót? (Jelzésre:) Parancsoljon. 
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Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (BM) szóbeli kiegészítése 

DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ha megengedik, röviden összefoglalnám, 
hogy mi a törvénymódosítás lényege, bocsánat, az új törvény megalkotásának lényege és 
célja. A cél egy új szabálysértési eljárási rendszer kialakítása, amely hatékony és gyors 
eljárási lehetőséget biztosít, és mindemellett költséghatékony is. Olyan eljárási megoldásokat 
dolgoztunk ki, amely szerint az elkövető felelősségre vonására lehetőség szerint a helyszínen, 
ha ez nem lehetséges, akkor legkésőbb 30 napon belül sor kerüljön.  

A javaslat előtérbe helyezi a helyszíni bírságolást, az ügyek jelentős számát ilyen 
módon kívánja rendezni. Annak érdekében, hogy kellő visszatartás a helyszíni bírság kapcsán 
elérhető legyen, a kiszabható bírságot 5 ezer forintról 50 ezer forintig terjedő összegre emelné 
a javaslat. Az ismételt elkövetés esetén pedig a maximális bírságösszeg 70 ezer forint lehet.  

A jegyző általános szabálysértési hatósági jogköre megszűnne, és kizárólag a fővárosi, 
megyei kormányhivatal, illetve a járások megalakulását követően 2013-tól a járás, a 
rendőrség, a nemzeti adó- és vámhivatal, valamint a bíróság rendelkezik szabálysértési 
eljárások lefolytatására hatáskörrel. Fontos cél olyan végrehajtási rendszer létrehozása, 
amelyben a kiszabott büntetéseket gyorsan és szakszerűen végre is lehet hajtani. 

A jelenlegi hosszadalmas és sok esetben eredménytelen adók módjára történő behajtás 
helyett a pénzbírság és a helyszíni bírság meg nem fizetése esetén a bíróság, és 
hangsúlyoznám, hogy a bíróság, szabálysértési elzárásra változtathatja át a döntést. A meg 
nem fizetett pénzbírság és helyszíni bírság azonban közérdekű munkára is megváltható lesz. 
A közérdekű munka a jövőben nemcsak a végrehajtás egyik módja lesz, hanem önálló 
büntetésként is alkalmazható.  

Bevezetésre kerül a szabálysértési visszaesés intézménye, ami azt jelenti, hogy az 
eredetileg szabálysértési elzárással nem büntethető szabálysértés esetén, ha 6 hónapon belül 
jogerősen kétszer már ilyen szabálysértésért vagy hasonló szabálysértésért büntetésre került 
az elkövető, akkor harmadik esetben elzárással is büntethetővé válik a cselekmény. Ez nem 
vonatkozik a kisebb súlyú közlekedési szabálysértésekre, amelynél nem elzárás lesz a 
visszaesés súlyosbító tétele, hanem a járművezetéstől való eltiltás kötelezővé tétele. A 
közigazgatási eljárás hatálya alá tartozó igazgatási jellegű cselekmények kikerülnek a 
szabálysértési törvény hatálya alól az eljárások párhuzamosságának megszüntetése érdekében.  

A különös részbe kerül azon szabálysértés, amely szabálysértési elzárással 
büntethetőségét vagy nem büntethetőségét tartalmazza, és a szabálysértési hatóság szabadon 
állapíthatja meg a szankciót, illetve annak mértékét.  

Kérem a tisztelt bizottságot, hogy az általános vitára való alkalmasságát támogassa. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, helyettes államtitkár asszony, és akkor a 

bizottság tagjait kérdezem, hogy kérdések vannak-e az előterjesztőhöz. (Jelzésre:) 
Parancsoljon, Apáti alelnök úr. 

Kérdések a bizottság tagjai részéről 

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm. Az lenne a kérdésem, hogy nem lenne 
egyszerűbb a jegyzőknél meghagyni a szabálysértést még a következő évben, és aztán 2013. 
január 1-től egyből a járásokhoz kerülne. Már csak azért, mert szabolcs megyei viszonylatban 
jövő héten mondjuk egy Nyíregyházától távol lakó ügyfélnek, eljárás alá vont személynek 
közel 200 kilométert kellene utazni ahhoz, hogy meghallgatáson, amelyre idézni szeretnénk, 
részt vegyen. Ez szerintem nem fog beleférni a 30 napba, lényegesen lassítani fogja az 
eljárásokat, eleve is tarthatatlan határidőt állítunk a kormányhivatalok elé. Talán még a jövő 
évet a jegyzők kibírják általános hatáskörű szabálysértési hatóságként, és aztán ha úgyis az a 
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kormányzat akarata, akkor 2013. január 1-jétől egyből átkerülne járási szintre. Nem kellene 
ezt a következő kormányhivataloknak egy óriási túlterheltséggel végigdolgozni. Szerintem 
sokkal ésszerűbb lenne, nem kellene akkor ezt a két lépcsős megoldást alkalmazni. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Egyéb kérdés bizottság részéről? (Jelzésre:) Pál képviselő úr, 

parancsoljon. 
 
PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Ha jól értettem, akkor úgy van, hogy a be 

nem fizetett bírságot nem lehet adók módjára behajtani, míg jelenleg lehet adók módjára 
behajtani. Mi indokolja ezt? 

 
ELNÖK: Ha nincs más kérdés, akkor az előterjesztőnek megadnám a szót. 

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (BM) válaszai az 
elhangzottakra 

DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Tisztelt Bizottság! Apáti úr kérdésére azt mondanám, hogy ez valóban még egy megoldandó 
probléma lehet. A cél az, hogy ne utazgasson az ügyfél, hanem vagy írásban történjen a 
kommunikáció, de leginkább a helyszínen. Nyilvánvaló, ez nem zárja ki azt, hogy ha eljárás 
alá kerül, akkor ez az átmeneti időszak valahogy áthidalandó. 

Pál képviselő úr kérdésére mondanám, hogy az adók módjára való behajtást váltaná ki 
az elzárásra változtatás, illetve főként a közmunka. Ha nem tudja befizetni a bírság összegét 
akár szociális körülményei miatt, akkor vállalhat közmunkát bármely szabálysértési bírság 
„ledolgozására”. Köszönöm. 

Észrevételek a bizottság részéről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Észrevételek vannak-e a bizottság részéről? (Jelzésre:) 
Varga képviselő úr, parancsoljon. 

 
VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Szeretném elmondani a frakció 

álláspontját itt az önkormányzati bizottságban röviden. Azt gondoljuk, hogy maga a 
törvényjavaslat időszerű, úgy gondoljuk, hogy érdemes volt elővenni ezt a problémát, viszont 
a kormány által benyújtott törvényjavaslatot mégsem tudjuk támogatni. Egyrészt azért, mert 
szerintünk az, hogy a társadalmi problémát már csak a szankció növelésével és az erő 
alkalmazásával lehet megoldani, úgy gondoljuk, hogy ez egy hibás dolog. 

A hatóságoknak a szankció kiszabása terén biztosított túlzottan tág döntési szabadság 
és a megemelt bírságtételek növelik a korrupció veszélyét, és felvetődik az a gyanúnk, hogy a 
kormány ezzel az új szabálysértési törvénnyel csak a pénzbehajtás új eszközét akarja 
megvalósítani. Továbbra is azt gondoljuk, hogy a fiatalkorúakkal szembeni elzárás kiszabása 
elfogadhatatlan egyrészt azért, mert a tankötelezettséggel sem összeegyeztethető, és nyilván a 
gyermekvédelem eddigi filozófiájával sem.  

Mégis azt tudjuk mondani, hogy módosító javaslatot fogunk ehhez a 
törvényjavaslathoz benyújtani, és a zárószavazásban ennek függvényében tesszük függővé, 
hogy tudjuk-e támogatni a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen. Általános vitára nem tartjuk 
alkalmasnak így, ebben a formában. 

Döntés az általános vitára való alkalmasságról, bizottsági előadók állítása 

ELNÖK: Értem. Én, ha nincs több hozzáfűznivaló, akkor megkérdezném a bizottság 
tagjait, hogy általános vitára alkalmasnak tartják-e a törvénytervezetet, törvényjavaslatot. Aki 
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arra alkalmasnak tartja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 16 igen. És aki nem? 
(Szavazás.) 9 nem. Az a kérdésem, hogy kíván-e előadót állítani ebben a kérdésben, aki nem 
tartotta általános vitára alkalmasnak, vagy majd a módosítóknál levitatkozzuk? (Varga 
Zoltán: Szívesen elmondom a kisebbségi véleményt.) Akkor kisebbségi véleményt kívánnak, 
Varga képviselő úr a kisebbségi véleményt, többségi véleményt ebben az általános vitában ki 
kívánja elmondani a bizottság részéről? (Szekó József jelez.) Szekó József. Köszönöm szépen, 
akkor Szekó képviselő úr mondja el a többségi véleményt. 

Nagyon szépen köszönöm az előterjesztőknek, hogy itt voltak. 
 

A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes 
személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvényjavaslat (T/4858. szám) (Általános 
vita) 

3-as számú napirendünk következik, T/4858., a hitelszerződésekből eredő 
kötelezettségeknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosítására. 
Nekem azt jelzi a jegyzőkönyvem, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről Nátrán 
Roland helyettes államtitkár úr van itt, illetve a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről 
Kőszegi Géza főosztályvezető. Ő is itt van? (Kőszegi Géza jelez.) Jó napot kívánok, 
főosztályvezető úr, illetve a Nemzeti Erőforrás Minisztériumból Kása Karolina 
főosztályvezető szintén, ő is itt van. Köszönjük. 

A kérdésem az lenne, hogy helyettes államtitkár úr kíván-e az előterjesztéshez szóbeli 
hozzáfűznivalót, indoklást vagy bármi egyebet tenni? 

Nátrán Roland helyettes államtitkár (NGM) szóbeli kiegészítése 

NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Hogy ha megengedik, nagyon röviden, egy 
pár mondatban összefoglalom az előterjesztést, és megpróbálom a legfontosabb javaslatokra 
felhívni a figyelmet. 

Az előterjesztés abba a keresztmetszetbe illeszkedik, amelyet a kormány ez év nyarán 
az otthonvédelmi akcióterv keretében hirdetett meg. Ebben az akciótervben a devizaadósok és 
általában az adósok körét célozta meg egészen eltérő, jellemzőkkel leírható adósokról van 
tehát szó. Ezen adósoknak egy része meglehetősen kilátástalan helyzetbe került. A tartozásuk, 
illetve az adósságuk olyan mértékű késedelmet szenved, amely már a bank részéről lehetővé 
teszi, illetve felveti a kényszerértékesítés lehetőségét.  

Az a jogszabályi javaslat, ami jelenleg a tisztelt bizottság asztalán fekszik, ezeknek a 
családoknak próbál segítséget nyújtani. Azt fontos tudni, hogy a kvótarendszer bevezetésével 
negyedévenként korlátozott azoknak az adósoknak a száma, akik ilyen helyzetbe kerülhetnek. 
2011 utolsó negyedévében ez a kvóta 2 százalék, tehát az adósok számából kiindulva ez 
körülbelül 130-140 ezer adós, aki érintett lehet. Ezeknek az adósoknak 2 százaléka 
szembesülhet a kényszerértékesítés következményeivel. Ebből a körből az eszközkezelő 
azoknak a családokon kíván megoldást nyújtani, akik szociálisan a legrászorultabb helyzetben 
vannak, és semmilyen más módon nem képesek a lakhatásukról gondoskodni. Ebben az 
esetben tehát a törvényjavaslat szerint lehetőség van az eszközkezelőnek történő felajánlására 
az ingatlannak. Az adós ezt jelezheti a bankja felé, és ebben az esetben az eszközkezelő 
megvásárolja a korábbi tulajdonostól az ingatlant, majd ugyanezt az ingatlant egy 
kedvezményesen megállapított bérleti díj fejében a korábbi adós rendelkezésére bocsátja. 
Maga az eszközkezelő társaság az idén felállításra került 100 millió forintos alaptőkével, 1,9 
milliárd forintos tőketartalékkal. Az idei évben tehát 2 milliárd forint áll a társaság 
rendelkezésére. A jövő évi költségvetésben további 3 milliárd forint költségvetési 
törvényjavaslat elfogadás előtt – áll rendelkezésre, és ez a pénzügyi keretrendszer, amelyből 
az eszközkezelő ezeket a vásárlásokat le kell, hogy tudja folytatni. Ahogy említettem, az 
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eszközkezelő közbelépése a tulajdonjog megvásárlásán keresztül történik, mégpedig egy 
diszkontált áron. A fővárosban, megyei jogú városokban az ingatlan ingatlanfedezeti 
értékének az 55 százaléka, egyéb városokban az 50 százaléka, egyéb településeken pedig a 35 
százaléka a vételár maximális értéke.  

Nagyon fontos eleme az előterjesztésnek, hogy ebben az esetben, mármint az 
eszközkezelő tulajdonvásárlása esetében a banknak a korábbi adóssal szemben minden 
további követeléséről le kell mondania. Ez azt jelenti tehát, hogy a nem teljesítő, fizetni nem 
tudó korábbi adósok helyzetében a veszteségeken osztozik a bankszektor, osztozik az állam, 
és természetesen az adós is, hiszen elveszíti az ingatlan tulajdonjogát. Ennek a procedúrának a 
feltételeit, illetve a szabályait fekteti le a törvényjavaslat pontos eljárási szabályokkal, 
határidőkkel, az érintett feleknek a jogaival és kötelezettségeivel. Ebben a folyamatban a 
végeredményként tehát a korábbi adós egy bérleti jogviszonyba került, és nagyon fontos 
eleme az előterjesztésnek, hogy lehetősége van, amennyiben helyzete azt megengedi, anyagi 
helyzete rendeződik, természetesen lehetősége van visszavásárolni ezt az ingatlant. Erre a 
törvény meghatározott áron ad lehetőséget. Ez az ár pedig az ingatlanfedezeti érték 
csökkentve a korábbi adós által már kifizetett önerővel és a már kifizetett törlesztő 
részletekkel. Ha az adós helyzetében jelentős javulás áll be, akkor ebben az esetben ő 
gyakorlatilag veszteség nélkül visszavásárolhatja az ingatlant az eredeti feltételeknek 
megfelelően. Ez tehát egy nagyon fontos eleme, nyilván az önkormányzati bizottságnak 
rendkívül fontos az önkormányzatok szerepe ebben a procedúrában. A törvény azt írja elő, 
illetve azt valósítja meg, hogy a nemzeti eszközkezelőnek jogában áll, lehetősége van 
felajánlania az önkormányzatok részére ingyenesen ezt az ingatlant, amelyet ő korábban 
megvásárolt a korábbi adóstól. Természetesen az önkormányzatoknak semmilyen 
kötelezettségük nincs ennek az ingatlannak az átvételére. Hogy ha úgy ítélik meg, hogy az 
önkormányzati lakáspolitikába, az önkormányzati gazdaságpolitikába, az önkormányzati 
szociálpolitikába illeszthető ez a konstrukció, akkor tehát az önkormányzatok ingyenesen 
ennek az ingatlannak a tulajdonosaivá válhatnak, és ebben az esetben természetesen ők adják 
bérbe ennek a korábbi adós családnak, vagy adott esetben hosszú évek múlva akár másnak is 
ezt a tulajdonába jutott ingatlant. Ez tehát egy lehetőség, amellyel az önkormányzatok 
élhetnek, és ezért volt szükséges ezt törvényi szinten kimondani, illetve azért szükséges ezt 
ebben a törvényben kimondani, mert értelemszerűen állami vagyon, tehát a nemzeti 
eszközkezelő által önkormányzati tulajdonba adásáról van szó. Ez tehát egy fontos eleme a 
javaslatnak, és ebben az esetben azok az önkormányzatok, amelyeknek erre lehetőségük és 
kapacitásuk van, akár jelentős számú lakásállományhoz juthatnak, amelyet nyilván a korábbi 
adós vagy visszavásárolhatja, vagy a továbbiakban önkormányzati lakáspolitikának alapjául 
szolgálhat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm helyettes államtitkár úrnak a kiegészítését. Most kérdezném 

a bizottság tagjait, hogy kérdés van-e az előterjesztőhöz a törvényjavaslattal kapcsolatban? 
(Nincs jelzés.) Ha nincs kérdés, akkor észrevétel, hozzáfűznivaló? (Jelzésre:) Varga képviselő 
úr. 

Észrevétel a bizottság részéről 

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden. Általános 
vitára való alkalmasságát támogatni fogjuk pontosan azért, mert azt gondoljuk, hogy kellett 
volna ezzel a dologgal foglalkozni. Szerintünk a dolog egy kicsit elkésett, de hát ezt majd az 
általános vitában részletesebben is ki fogjuk fejteni. Ha valaki emlékszik, az elmúlt 
időszakban foglalkoztunk azzal a dologgal, amit ön mondott, hogy az önkormányzatoknak is 
átadhatja az eszközkezelő ingyenesen. Szerintünk ez is egy kicsit megkésve, jobb lett volna, 
ha az önkormányzatokat már megsegítve hamarabb ebben a kérdésben lehetett volna lépni. 
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Támogatjuk az általános vitára való alkalmasságot, de sok elemével nem értünk egyet, 
szeretnénk módosító javaslatokkal támogatni ezt a dolgot, mert társadalmilag nagyon fontos 
dologról van szó. Köszönöm. 

Döntés az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm. Ha egyéb hozzászólás nincs, akkor aki általános vitára 
alkalmasnak tartja és támogatni tudja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 
Egyhangú a bizottság részéről. Nagyon szépen köszönöm akkor a megjelenteknek. 

A helyi önkormányzatokról szóló törvényjavaslat (T/4864. szám) (Általános vita) 

Akkor rátérnénk a 4-es számú napirendi pontunkra, T/4864. számú, a helyi 
önkormányzatokról szóló törvényjavaslat. Megvárjuk, amíg az előterjesztők cserélődnek. 
Köszöntöm Warvasovszky Tihamér alelnök urat az Állami Számvevőszéktől, illetve az 
előadó Tállai András államtitkár urat a Belügyminisztérium részéről. Meg szeretném kérdezni 
államtitkár urat, hogy az előterjesztő kíván-e az előttünk fekvő anyaghoz hozzáfűzni, 
kiegészíteni némi magyarázatot? (Jelzésre:) Parancsoljon, államtitkár úr. 

Tállai András államtitkár (BM) szóbeli kiegészítése 

TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány benyújtotta az önkormányzatokról szóló 
törvényjavaslatot a parlament elé. A törvényjavaslat elkészítését hosszas munka előzte meg 
mind a minisztériumban, mind az egyeztetések során. A Belügyminisztérium hosszan és 
többször egyeztetett az önkormányzati érdekszövetségekkel, az ellenzéki pártokkal és az 
érintett kistérségekkel, polgármesterekkel, jegyzőkkel. Ezt követően készült el és került 
benyújtásra az országgyűlés elé a törvényjavaslat.  

Az önkormányzati rendszer a rendszerváltással egyidejűleg jött létre. 1990-ben a 
parlament megalkotta a ma is hatályos önkormányzati törvényt. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a 
törvény, és a parlamentnek ez a döntése történelmi jelentőségű, lényegében a helyi szintű 
rendszerváltozást eredményezte. Az elmúlt 20 év alatt az önkormányzati rendszer bizonyította 
létjogosultságát, a rá bízott feladatokat ellátta, azonban azt is látni kell, hogy az elmúlt 20 év 
sok olyan ellentmondást hozott felszínre, ami már évek óta várat magára, hogy a parlament a 
törvényt módosítsa, és most itt van a lehetőség rá, hogy egy teljesen új törvényt, egy új 
szemléletet hozzon az önkormányzati rendszerben. 

Hogy miért van erre szükség, nyilván ennek több oka van. Kettőt említenék. Az egyik, 
hogy az elmúlt 20 év során elmaradtak a nagy ágazati reformok, így az egészségügyben, az 
oktatásban például, amivel együtt járt volna az önkormányzati rendszer megújulása is. A 
másik sajnálatos dolog, hogy az elmúlt években, különösen az előző kormány idején 
megszaporodtak azok a döntések a kormány, illetve az országgyűlés részéről, amely szerint 
több és több feladatot bíztak az önkormányzatokra, de ezek finanszírozása sajnos rendre 
elmaradt. Úgy gondoljuk, hogy az új törvényjavaslat megalkotásakor figyelembe vettük 
azokat az értékeket, amelyeket az elmúlt 20 év felszínre hozott az önkormányzati rendszer 
működése kapcsán, de azokat az ellentmondások és nehézségeket is, amelyek megoldásra 
várnak. Az önkormányzati törvény megalkotása során az elsődleges szempont az alaptörvény 
elfogadásával az önkormányzatokra vonatkozó alapértékek kimondása, illetve az 
alaptörvényben kimondott alapértékek továbbvitele a sarkalatos törvényben, tehát az 
önkormányzati törvényben. Azt is tudni kell, hogy ez a törvény felhívja a figyelmet arra, hogy 
a jövőben az ágazati törvényeknek sokkal nagyobb tere és jelentősége lesz. Maga az 
önkormányzati törvény mint kerettörvény ezt kimondja, és ezáltal az ágazatok számára nyújt 
vagy jelez sokkal átfogóbb és fontosabb feladatokat, előírásokat az önkormányzati rendszer 
feladatellátása során.  
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Maga a törvénytervezet egyik legfontosabb része, hogy újragondolja az állam és az 
önkormányzat feladatrendszerét. Ez azt jelenti, hogy az állam a jövőben több olyan feladatot 
el fog látni, amelyet jelenleg az önkormányzatok látnak el. Ez a jelenlegi törvényalkotás során 
négy területen jelentkezik, az oktatás, az egészségügy, az államigazgatás és a 
katasztrófavédelem területén, de várhatóan még más területeken is jelentősebb állami 
szerepvállalás várható. Itt szeretném megjegyezni, hogy a főváros és a kerületek 
viszonylatában is egy tisztább, átláthatóbb rendszert javasol az új önkormányzati 
törvénytervezet. Fontos dolog, hogy a törvénytervezet kimondja azt, hogy a jövőben 
önkormányzat és önkormányzat között a tekintetben, hogy milyen feladatot képes és tud 
ellátni, különbséget kell tenni. Elsősorban a gazdasági teljesítőképességet, a helybéli 
infrastruktúrája alapján, de természetesen a lakosságszám alapján is, tehát differenciált 
feladatellátás lehetőségét biztosítja a törvénytervezet. 

Ugyanakkor fontos azt is elmondani, hogy nem tesz különbséget település között a 
tekintetben, hogy minden településnek van döntéshozó szerve, azaz képviselő-testülete, 
minden településnek lesz polgármestere, és természetesen azok szervei. Ezen a téren 
egyébként a törvénytervezet kevés változást hoz, tehát a képviselő-testületek hatásköre, 
jogköre, a bizottságoknak a megjelenése, a képviselők jogállása terén azt gondolom, nem sok 
változás történik, viszont a polgármesteri tisztség megerősítésével próbálkozik a 
törvénytervezet. Ez elsősorban a majdani hivatalvezető, tehát a jegyző kinevezésében jelenik 
meg, de más egyéb eszközökkel is próbálja az önkormányzatnak, illetve a polgármestereknek 
a feladat- és hatáskörét erősíteni. Itt kell elmondani, hogy jelentős változás történik az 
önkormányzatok képviselő-testületeit kiszolgáló hivatali rendszer terén, hiszen az 
egységesített önkormányzati hivatal megjelenésével, amely azt mondja, hogy 2000 fő 
lakosságszám alatt önálló önkormányzati hivatala nem lehet az adott településnek, hanem 
kötelezően társulni kell valakivel, azt fogja jelenteni, hogy jelentős átszervezés történik ezen a 
területen. Tudom, hogy ezen a területen viták vannak a képviselők, illetve a parlamenti pártok 
között, nagyon bízom benne, hogy mind a bizottsági viták, mind a parlamenti viták során 
ezeket sikerül tisztázni és a kételyeket eloszlatnunk.  

A társulások terén is egy új szemléletet hoz az önkormányzati törvényjavaslat, hiszen 
nincs kötelező társulás a jövőben, csak önkéntes társulások létezhetnek az önkormányzati 
szektorban. A területtervezési ügyek terén nem sok változás van a törvény kapcsán, talán új 
dolog az, hogy önálló törvény a jövőben nem működik úgy, mint a társulásokra sem, hanem 
ebben az önkormányzati törvényben lesznek szabályozva ezek az ügyek is.  

A gazdálkodás terén is egy új feltételrendszert határoz meg a törvényjavaslat, ezt úgy 
fogjuk nevezni, hogy feladatkihangsúlyozási rendszer, tehát a jelenlegi normatív és 
forráselosztó rendszert egy feladatalapú támogatási rendszer fogja felváltani, ami azt jelenti, 
hogy a szereplők csak elsősorban az ellátandó feladatok száma, nagysága alapján fogják az 
állami támogatást megkapni. Fontos változás az önkormányzatok kötelezettségvállalásának a 
kimaradása, és arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez a rész már 2012. január 1-jétől 
hatályba fog lépni, hiszen a hosszú távú kötelezettségek során a feltételek lényegesen 
szigorodnak, kormányzat, illetve kormányzati szervekhez kötődnek bizonyos feltételekkel a 
kötelezettségvállalások.  

Szintén szigorúbb változás várható, ha a parlament elfogadja, az új törvényességi 
felügyeleti rendszer megjelenésével, ami azt jelenti, hogy az eddigi törvényességi 
ellenőrzésnél egy sokkal hatékonyabb, sokkal szigorúbb úgynevezett felügyeleti rendszer 
kerül bevezetésre, melyeket vélhetően a kormányhivatalok, illetve a járási kormányhivatalok 
fognak majd ellátni. 

Végezetül itt jegyzem meg, hogy egy új összeférhetetlenségi és méltatlansági 
szabályozást is tartalmaz az önkormányzati törvény, a jelenlegi feltételekhez viszonyítottan 
egy sokkal szigorúbbat. 
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A törvény hatálybalépése szakaszos, egy része 2012. január 1-jén, a törvény 
jelentősebb része 2013. január 1-jén, és végezetül az összeférhetetlenségre, méltatlanságra 
vonatkozó szabályok pedig a következő önkormányzati választást követő napon lépnek 
hatályba.  

Tisztelt Bizottság! Az új törvény megalkotásával egy teljesen új szemléletű 
önkormányzati rendszer jön létre, ahol tiszta, átlátható feladatfinanszírozási rendszer, 
ugyanakkor egy költséghatékony, egy modern ügyfél-kiszolgálási rendszer alakul ki. Azt 
gondolom, hogy ez a törvény az önkormányzati rendszer megújítását fogja szolgálni, 
köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Meg szeretném kérdezni a tisztelt 

bizottság tagjait, hogy kérdés az előterjesztőhöz első körben az általános vitára való 
alkalmassággal kapcsolatban van-e? (Nincs jelzés.) Ha nincs. (Jelzésre:) De van, Ivády 
képviselő úr ott nagyon szerényen… Megengedi, képviselő asszony? Megengedi, akkor 
mondhatja Ivády képviselő úr a kérdését, parancsoljon. (Ivády Gábor: Majd az észrevételnél, 
jó?) Akkor egyszerűsítünk, kérdés nincs, teljesen egyértelmű a törvényjavaslat, észrevételek 
kör. Akkor rátérünk az észrevételek körre. Ivády képviselő úr elkezdi?  

Észrevételek a bizottság részéről 

IVÁDY GÁBOR (független): Nem tudom, mennyire menjek vissza, tehát hogy ha 
belemegyünk abba… 

 
ELNÖK: Bocsánat, két dolgot. Elnézést, hogy így az elején belevágtam, az egyik, 

hogy legelején elfelejtettem az önkormányzati érdekszövetségek képviselőit, akik itt vannak, 
köszönteni. A másik pedig, én azt kérem, tehát nyilvánvalóan nem akarom időhatárok közé, 
mert sokat fogunk még ezen vitatkozni meg beszélgetni, de most az általános vitára 
alkalmasság témakörét próbáljuk meg körbejárni. Belefér egy elemzés, de ha ezen a területen 
maradunk, ne menjünk bele a részletszabályokba most. 

 
IVÁDY GÁBOR (független): Akkor próbálok általánosságban, de nyilvánvalóan 

érinti az egyes változtatási pontokat is. Annyi kiegészítés azért csak kell hozzá, hogy 
leszögezzük azt, hogy mint polgármesterek, szerintem a legtöbben a rendszerváltoztatás egyik 
legfontosabb eredményének tekintettük. Az akkori korábbi rendszer felbomlott és sokkal 
nagyobb saját döntéshozatali lehetőséget kaptak az önkormányzatok, vagyis a szubszidiaritás 
elve megvalósult. 

Aztán persze történt az körülbelül 21 év alatt, hogy folyamatosan csökkentek a 
finanszírozások, tehát az állam soha nem volt elég rugalmas ahhoz, hogy az önkormányzatok 
megnövekedett igényeit vagy az új helyzethez igazodjon. Ez alatt értem azt is, hogy egyre 
több feladatot kaptak az önkormányzatok, a másik pedig, hogy semmiféle produktív 
automatizmus nem volt az áremelkedéseknek, vagy akár csak az adónak. És akkor 
belekényszerítettek bennünket a többcélú kistérségi társulásokba. Polgármester kollégák, 
lehet, hogy ezek most már jól működnek, és lehet, hogy azóta működnek, merthogy józan 
belátással a polgármesterek úgy alakították, hogy ezek működhettek, de azt ne felejtsük el, 
hogy kényszer volt az, amikor beleléptettek bennünket a többcélú kistérségi társulásba. Az, 
hogy tartalommal meg tudtuk tölteni, az csak a mi felelősségünk volt és a feladatunk. 

Ez viszont, ez a törvényjavaslat végképp olyan korlátok közé fogja szorítani a 
településeket, amely tulajdonképpen az önkormányzatiságnak a létét kérdőjelezi meg. Sajnos 
azt kell, hogy mondjam, hogy ez az önkormányzati törvénymódosító javaslat vagy 
törvényjavaslat azt sugallja, hogy a kormány, kormányzat, vagy a vezetők, vagy beszélhetünk 
bárkiről, nem hittek abban, hogy az egyébként demokratikusan megválasztott önkormányzati 
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képviselők képesek arra, hogy ellássák azt a feladatot, amelyre egyébként a lakosok 
megbízást adtak nekik. Én nem tudom, hogy a képességeikben bizonytalanok… Nem térek ki 
arra, hogy vajon a politikai akarat mit mond a háttérben, de a törvény azt sugallja, hogy a 
polgármester és a képviselő-testület képtelenek megfelelő döntéseket hozni.  

Államtitkár úr említette azt, hogy önkéntes társulásokról van szó. Lehet, hogy egyes 
feladatellátásokra vannak önkéntes társulások, de általánosságban nézzük meg ezt a 2000 fő 
alatti települések esetében. Ez nagyjából azt jelenti, hogy egyrészt 2000 fő alatti településnek 
nincs lehetősége választani. Önkéntességről szó sincsen, de ez kötelező társulást jelent, és a 
társulás alatt engedjék meg, hogy értsem ezt a közös önkormányzat vagy hogy hívják, közös 
önkormányzati hivatal létrehozását. 

Nézzük meg, hogy egyébként milyen lehetőségei vannak. Mi történik azzal a 2000 fő 
feletti településsel vagy várossal, aki egyébként az egyik pont értelmében vissza sem 
utasíthatja azt a települést, aki csatlakozni akar. Benne van a törvényben. Ki fogja 
megmondani, hogy milyen feltételekkel? Ha egy kistelepülés csatlakozni akar egy városhoz 
vagy 2000 fő feletti településhez, és azt mondja, hogy én ezt úgy akarom üzemeltetni, hogy 
nem adok hozzá egyetlen forintot sem, és a település nem írja alá a várossal a megállapodást, 
akkor törvényt sért. Vagy esetleg van valami erről, nem találtam benne, hogy hol fogják 
eldönteni, hogy ebben a megállapodásban minek kell szerepelni, és egyébként pedig ha valaki 
olyan szerencsétlen helyzetbe kerül, hogy éppen város van mellette, és ez lehet egyébként 
mondjuk Pétervására, 2500 fős város Ivád mellett. Nagyon sok 5000 fős nagyközségről 
tudunk, ez egy 2500 fős város, ha én hozzájuk akarok csatlakozni, akkor a törvény értelmében 
lemondok arról, hogy a személyi állománynak a létszámáról és az összetételéről dönthessek 
bármilyen módon egyáltalán beleszólhassak. 

Egy pillanat. Igen, a törvény elég tisztességesen behatárolja azt is, hogy ha nem lenne 
elég az, hogy van egy nagyobb település, aki meg fogja mondani, hogy ki, hány ember hogy 
fog dolgozni, sőt a település fogja eldönteni azt is, hogy egyébként mondjuk Ivád településen 
mi az az elfogadható és minimális szolgáltatási ellátás. Az azt jelenti, hogy ha ők úgy 
döntenek, hogy heti két óra, akkor heti két óra. Lehet, hogy elvettem ezt a részét képviselő 
asszonytól, mert éppen most mutatta, azt meg aztán végképp nem értem, éppen most szólt 
hozzá, hogy elképzelhető az is, hogy akár mobilpostával fog körbemenni egy autó és az 
igényeket összeszedi, vagy nem tudom. Tehát vagy nagyon nem ért hozzá, hogy pontosan 
milyen feladatellátások vannak egy adott településen. 

Nekem nagyon frissek a tapasztalataim, január 1-jétől kötünk új körjegyzőségi 
megállapodást, és végig kellett menni szakfeladatonként, hogy milyen szakmai 
követelményeknek kell megfelelnie egy-egy munkatársnak ahhoz, hogy egyáltalán egy 
szociális ügynek nem az érdemi ügyintézési részét, tehát a határozatokat, vagy nem az előadói 
részét, hanem az ügyintézés részét hogy tudja megcsinálni. Hogy tudja egyáltalán befogadni a 
szociális igényeket valaki, és ahhoz milyen képzettség szükséges. Tehát ha megnézzük azt, 
hogy van egy olyan település, aki rányomja az akaratát a kistelepülésre, akkor még ott van 
egy kormányzati szerv efölött, aki egyébként ki fogja juttatni azt, hogy a saját településnek 
milyen a… minek hívják ezt az bődületet is, segítetek? Mindegy, a kormányzati szerv fogja 
eldönteni azt, hogy Ivád milyen fejlesztésekbe foghat bele. El fogja dönteni a kormányzati 
szerv, hogy én hitelt egyébként vehetek-e fel Vas megyében. Itt megint csak az a tévképzet 
van, hogy az önkormányzati adósságállomány azért duzzadt ekkorára, mert egyébként minden 
település össze-vissza felvette a hiteleket. Ha megnézik képviselőtársaim azt, hogy hány 
településhez tartozik az összes hitelállomány, akkor nem kell törvényben büntetni bennünket, 
nem kell törvényben korlátozni bennünket, hogy mi milyen fejlesztéseket hajthatunk végre, és 
ehhez milyen hiteleket vehetünk fel. 

Egyébként idézőjelbe tett kérdésem, hogy a megváltozott szabályokhoz képest 
egyébként a megkezdett kötelezettségvállalások kifutása hogy fog majd történni. Megtérülési 
mutatókra hivatkozva, ezt a szót kerestem az előbb. 
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Elveszítettem a fonalat, úgyhogy majd még később, egyelőre ennyi lenne. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. (Jelzésre:) Szekó képviselő úr erről az oldalról.  
 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Kimaradt a helyi önkormányzatok által ellátandó 

feladatokból az ivóvízellátás, szennyvíz-elvezetés. Azt remélem, hogy ez tévedésből történt, 
merthogy egyébként nem szeretnénk, ha a társaságainkat, önkormányzati társaságainkat 
ellehetetlenítenék. Ugyanis államtitkár úr jelezte, hogy nem, akkor szeretném megjegyezni, 
hogy a víziközmű törvény tervezetében pedig az van, hogy ha az ellátási felelősség egy adott 
területen azonos, akkor az törekedhet arra, hogy az összes víziközmű szolgáltatást ugyanazon 
szolgáltató lássa el, magyarán ez abba az irányba mutat akkor, hogy az önkormányzati 
tulajdonú szolgáltatók ellehetetlenülnek egy nagy állami szolgáltatóval szemben, ami nem 
biztos, hogy jó irány. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szilágyi képviselő úr, parancsoljon. 
 
SZILÁGYI PÉTER (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én csak az általános vitára 

való alkalmasságról szeretnék egy-két észrevételt elmondani, közben szeretném jelezni, hogy 
a mikrofon, amit Ivády képviselőtársammal használunk, az gyakorlatilag használhatatlan, 
úgyhogy kérem, orvosolják ezt a problémát. 

Államtitkár úr említette, hogy a törvényalkotó, illetve a kormány ketté kívánja bontani 
a helyi önkormányzatok feladatait a törvénytervezet megalkotása során, és egyébként pláne 
hogy tágabb egyeztetést hajtottak végre az ellenzéki pártokkal, mind az érdekszövetségekkel, 
azonban az a sajnálatos dolog, hogy ezek az észrevételek nem köszönnek vissza ebben a 
törvénytervezetben, nagyon apró technikai dolgokat láthatunk, ami az LMP javaslatában is 
megjelent. Valóban néhány apróbb technikai dolgot átvettek. 

Egyértelműnek látszik az a felvetés, és ezt az érdekszövetségek is lényegében osztják, 
hogy gyakorlatilag az önkormányzatiság nagyon súlyosan fog sérülni ennek a 
törvényjavaslatnak az elfogadásával kapcsolatosan. Bízunk benne, hogy ez nem egy végleges 
verzió, és bízunk benne, hogy ez a továbbiakban még javulni fog.  

Azonban lenne egy-két ilyen megjegyzésem is, ami a konkrétumokat illeti, itt nem 
mennék bele az általános vita mélységeibe. Láthatunk egy olyan szakaszt, ami véleményünk 
szerint súlyosan alapjog-korlátozó intézkedésekhez vezethet, és alkotmánysértést is 
eredményezhet. A 7. §-ban látunk egy olyan hatáskört, amelyet az önkormányzatoknak kíván 
biztosítani ez a törvény úgy, hogy meghatározhatják a közösségi együttélés alapvető 
szabályait. Ehhez szankciókat rendelhet el szintén rendeletben. Kérdezem én államtitkár urat, 
hogy nem gondolja-e, hogy ez a magánszférába való olyan beavatkozás, amit nem törvényi 
eszközökkel kellene a jogalkotónak megalkotni, ez jócskán túlmutat a jogi kereteken kívül, itt 
már erkölcsi, morális kérdésekről van szó, amihez úgy véljük, hogy az államnak, az 
önkormányzatoknak semmi köze nincsen. 

Még egy észrevétel, és kérdés is, a főváros és a kerületek viszonya. Az eredeti 
tervezetben négy verzió szerepel, ebből látható, hogy melyik verzió sikerült, melyik verzió 
támogatóinak, lobbistáinak sikerült jobbnak lennie. Sajnáljuk, mert úgy gondoljuk, hogy 
igazából Budapest egy település, és ehhez mérten kellett volna ezt a törvényjavaslatot 
megalkotni. Lenne egy konkrét kérdésem, hogy felmerült az HÖSZ részéről a főpolgármester 
választása. Én most egy nagyon közvetett utalást találok arra, amikor a jogszabály kimondja, 
hogy a kerületek és a főváros jogai egyenlőek, akkor ezek szerint ez a közvetett választás nem 
fog megvalósulni, továbbra is közvetlenül választják majd meg a fővárosi állampolgárok a 
főpolgármestert. 

Lenne még számos észrevételem, de nem szeretném az időt tovább húzni, majd az 
általános vitában.  
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ELNÖK: Tisztelt Képviselő Úr! Ön úgyis kormánypárti hozzászóló, én akkor 

jelentkezem, ha már így a fővárost említette ilyen kedvesen. Látom, hogy az LMP-nek ez a 
kulcskérdése az egész főváros ügyével kapcsolatban, hogy hogyan választják meg a 
főpolgármestert, és legyen egy hatalmas, 1,7 milliós nagy egység, mert az csak úgy működik 
jól. Én csak arra az egyre kérem így az általános vitában képviselő urat és a tisztelt pártját, 
hogy egy picit próbálják meg cizellálni azért a kérdést meg a gondolatmenetüket, mert ebben 
abszolút tévedésben vannak. Aki egyébként dolgozott már fővárosi, kerületi 
önkormányzatban, esetleg polgármesteri tisztséget vagy képviselői tisztséget is elnyert, az 
pontosan tudja, egyébként arról beszélünk, hogy van egy 1,7 millió, és akkor az alját 
mondtam, lélekszámú fővárosunk, amin belül van 23 kerület, amelyek egyébként 30 és 150 
ezer között vannak. Mondhatjuk, hogy megyei jogú város nagyságú kerületek vannak. 
Számtalan olyan helyi közügy és helyi feladat van, amelyet helyben lehet jól megoldani, 
hatékonyan megoldani, és azért önök gondolom, kifejezetten mindig figyelnek Európára meg 
az Európai Unióra, azért a szubszidiaritás elve hosszú évek óta ezt fogalmazza meg, és ennek 
élesen ellentmond az önök logikája, és egyébként vannak valóban olyan kérdések, amelyek, 
mivel egy egységes fővárosról beszélünk, ezért ott lehet jól megoldani.  

A jelenlegi szabályozás ’90 óta erősen ráncfelvarrásra érett, ugyanis ön pontosan 
tudja, vagy remélem, hogy pontosan tudja, hogy hány olyan részletszabály volt, amit évek óta 
próbáltunk elmagyarázni a fővárosban élőknek, hogy a legapróbb útjavítást is miért nem 
teheti meg az önkormányzat, miért kell megvárni a fővárost, és a főváros is egyébként 
számtalan esetben elmondta, hogy mit tehet meg, mi az, amihez nincs lehetősége. Ezt 
szerettük volna, és szerintem az Ötv. ebbe az irányba ment el, ez az általános szint, hogy 
lerendezzük és egyszer és mindenkorra meghatározzuk, hogy mik azok, amelyek település 
szinten elláthatók és leghatékonyabban, legköltségkímélőbben és legdemokratikusabban 
hozzáteszem, képviselő úr. Önök mindig védik a demokráciát, legdemokratikusabban ott 
helyben, az egyéni képviselőkön keresztül, ott láthatók el, és mik azok egyébként, amelyek 
fővárosi szinten. Ez az Ötv. szerintem ebbe az irányba ment el, úgyhogy ne kezdjék már csak 
most ne, hetekig mondogatni ezeket a frázisokat, mert nem igazak. Inkább a vitákban vitassuk 
meg, nagyon szívesen készen állok én is, és szerintem egyébként számtalan képviselőtársam 
és a Belügyminisztérium is, hogy ezeket a kérdéseket megvitassuk.  

Az pedig, hogy a törvényből kimaradt vagy nincs benne, hogy hogyan választják majd 
meg a főpolgármestert, ne haragudjon, ez egy marginális kérdés. Ma, 2011-ben, én értem az 
LMP-nek azt is, hogy miért, tisztán politikai okokból, ez teljesen világos, de én kérem önöket, 
2011-ben egy ilyen helyzetben nem az érdekli leginkább ma Budapest lakosságát, hogy majd 
hogyan választanak főpolgármestert. Értsék meg. ne ez legyen az egyik stratégiai kérdés, 
egyébként nincs benne ebben a törvényben, látunk benne utalást, és azt gondolom, nem ez a 
kardinális kérdés ma, amikor ez az egész Ötv. újraszabása, és arról beszélünk, hogy hogyan 
lehet most, hosszú évekre egy jobb, hatékonyabb törvényt kialakítani mind a főváros, mind 
egyébként általában az önkormányzat szereplőinek. Csak ezt szerettem volna, igazából nem 
észrevétel a minisztérium felé, hanem ön felé, az ön felé egy észrevétel volt, és azt kérem 
önöktől, hogy főleg a főváros esetében maradjunk meg szakmai alapokon és ne csak a 
politikai síkra menjünk a főváros tekintetében, mert én most ezt látom, és az ön felvetése is 
főváros kérdésében csak ilyeneket tartalmazott. (Jelzésre:) 

Köszönöm szépen, és Varga képviselő úr jelentkezett. 
 
VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Pozitívummal kezdeném én 

is. Pozitívum talán az, hogy a Belügyminisztérium volt az az egyetlenegy minisztérium, 
amely egyeztetésre hívta, ahogy államtitkár úr is mondta, az ellenzéki frakciókat. Három ilyen 
egyeztetésen vettünk részt a szocialista párt részéről, azt gondolom, ez a fajta dolog 
mindenféleképpen dicséretes és köszönet illeti a Belügyminisztérium vezetését ezért.  
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Sajnos azt tudom mondani, hogy ezek az egyeztetések picit a süketek párbeszédjére 
emlékeztettek, mert mindenki mondta a saját maga álláspontját, és alapvetően olyan messze 
álltunk felfogásban a szocialista frakció és a Belügyminisztérium szakapparátusa tekintetében, 
hogy gyakorlatilag igazából jót elbeszélgettünk, nagyon jó kávét ittunk a 
Belügyminisztériumban, de előre nem tudtunk haladni.  

Azt gondolom, ez nagyon sajnálatos, mert tényleg jó lett volna egy jó önkormányzati 
törvényt alkotni, viszont azt teljesen világosan látni kell mindenkinek, hogy valószínű ez a 
törvényjavaslat is hosszú időre, hosszú távra fogja az önkormányzatoknak a helyzetét 
meghatározni, hogy általában milyen törvényjavaslat fog a ház elé kerülni és milyen 
törvényjavaslatot fog elfogadni a ház végül. 

Éppen ezért, és ezt a megbeszélésen is elmondtam, igazából nem nagyon értjük annak 
a filozófiáját, hogy miért kell ezzel a törvényjavaslattal olyan marha nagyon sietni. Mert a 
hatályba léptető rendelkezések is több időintervallumot adnak, 80 százaléka ennek a 
törvényjavaslatnak 2013. január 1-jével lép hatályba. Államtitkár úr is mondta, hogy mellette 
folyamatosan mennek az ágazati reformok, az ágazati szerepvállalás erősödni fog, 
gyakorlatilag párhuzamosan vagy pedig még később fognak ezek az ágazati ügyek előtérbe 
kerülni, tehát én azt gondolom, hogy sokkal jobb lenne, ha ezeket az ágazati reformokat a 
parlament elfogadná, milyen feladatok, milyen közszolgáltatást akar az állam ellátni, mennyit 
akar erre a dologra szánni, milyen struktúrában akarja ezeket a feladatokat ellátni. Erről 
folyjék le a vita, hoz erről majd valamilyen döntést a parlament, és akkor meg lehet azt nézni, 
hogy aprópénzre váltva milyen struktúrában lehet ellátni, mi legyen a lakosokhoz nagyon 
közel. Mi az, amit érdemesebb kicsit centralizálni, központosítani, de valljuk be, hogy azért 
van jelentősége nemcsak költségvetési, hanem egyéb hatékonysági szempontokból. Én 
szeretném asztalra tenni ezt, hogy gondolják meg a kormánypárti képviselők, érezve azt is, 
hogy ha világosan követte valaki az eseményeket, talán ez a negyedik időpontja a bizottsági 
vitának, mindig tolódott egy picit. Ennek nyilván az az oka, nem azért, mert az ellenzéki 
véleményeket olyan nagyon meg szeretnék hallgatni, hanem nyilvánvalóan a kormánypárti 
frakcióban is azért ennek egy komoly vitája van. Gondolom azért csúszott el az általános 
vitának a kezdete is, meg nyilván a bizottsági vita is.  

Nem lenne célszerűbb ezzel az önkormányzati törvénnyel várni, és azt mondani, hogy 
jövő évben ezt kell visszahozni, elfogadni és a parlament elé tenni, és addig az ágazati 
ügyekben gyakorlatilag minden lezajlik. Tudjuk, hogy a szociális ügyekben, közoktatási 
ügyekben, egészségügyben milyen irányba akarjuk elmozdítani ezeket a szolgáltatásokat, 
amelyeket nyilvánvalóan az emberek vesznek igénybe, a lakosok vesznek igénybe. És amikor 
már ennek a vitája lezajlott, látják önök is, hogy a köznevelési törvény tekintetében nagyon 
erős állami szerepvállalás lesz következő év szeptember 1-jétől. Hogyan fog ez az egész 
dolog működni?  

Egészségügyben egyelőre csak azt tudjuk, hogy a megyei önkormányzatok a fővárosi 
egészségügy dolgait akarják lerendezni. Többiről gyakorlatilag azt mondják, hogy jövő 
tavasszal majd valami lesz, hogy a többi települési helyen lévő egészségügyi dolgok hogyan 
fognak működni. A szociálisról még kevesebbet tudunk, úgy tűnik, hogy a településekre 
akarják hagyni, de ember, szervezet és mindenféle csökkenő források mellett. Én azt 
gondolom, hogy jobb lenne mindannyiunknak, ha ez az önkormányzati törvény lekerülne 
most a napirendről, szerintem a bizottság mint első helyen kijelölt bizottság hozhat ilyen 
javaslatot. Idő is marad arra, hogy további egyeztetések legyenek, mert hát tényleg nagyon 
sokat egyeztettünk, de ha valaki figyeli a sajtót, mindenki elégedetlen. Települések, 
kormánypárti képviselők is úgy csendesen, halkan időnként elégedetlenek, az önkormányzati 
szövetségek gyakorlatilag teljesen elégedetlenek ezzel a dologgal, tehát én azt gondolom, nem 
kellene most ezt erőltetni. Nem tartjuk általános vitára alkalmasnak szumma szummárum a 
törvényjavaslatot. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Nem bírom ki, hogy ne jegyezzem meg, 
hogy ha azt figyelnénk a sajtóban, hogy egyébként a sajtó alapján ma mi az emberek 
véleménye a világról, akkor húha. Az alapján dönteni nagyon nagy baj lenne. azért attól 
képviselő urat, miniszter urat óvom, hogy a sajtó alapján, a sajtóban megjelent hírek alapján 
döntsünk, szerintem inkább a saját személyes tapasztalataink alapján próbáljuk meg jó 
irányba vinni ezeket a törvényeket. (Jelzésre:) Láttam, de Apáti képviselő úr… Bocsánat, 
Habis képviselő úr, alelnök úr, Apáti alelnök úr, utána Gelencsér Attila és utána Hegedűs 
Lorántné, ez a sorrend. 

 
HABIS LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm szépen. Több dolgot szeretnék felvetni ehhez a 

témakörhöz. Egyik az önkormányzati törvény feladatokkal kapcsolatos szabályozása. Én úgy 
olvasom, de lehet, hogy rosszul olvasom, majd államtitkár úr biztos segít az értelmezésben, 
hogy a törvény helyben biztosítható feladatokat mond. Az én értelmezésemben a törvény nem 
mond se kötelező, se önként vállalt feladatot, hanem helyben biztosítható. Ez azért is 
izgalmas, mert részint kapcsolódva az előző hozzászóláshoz, a víz- és csatornaszolgáltatást, a 
hulladékgazdálkodást, a távhőszolgáltatást olyan területnek kellene tekintenünk, amelyek 
önkormányzati helyi közügy és helyben biztosítandó közügy lenne. nehezen tudok elképzelni 
olyan városi iparpolitikát, amelynek mondjuk a víz- és csatornaszolgáltatás ki van véve, sőt 
lehetetlennek tartom. Ha nincs egyetlen kötelező és önként vállalt feladat sem, ez különösen 
izgalmassá tesz egyéb szabályozásokat, a 67.§ azt mondja, hogy az önként vállalt feladatok 
esetében a polgármester az összes ráfordítás 10 százalékáig dönt a forrásfelhasználásról. Ezt 
őszintén szólva nem tudom megérteni. Elég régen működöm önkormányzati vezetőként, ha 
van egy elfogadott költségvetésünk, abban vannak kiadási, bevételi előirányzatok, felelős 
vagyok a bevételek beszedéséért, és a kiadásokat teljesíthetem, de nem felhasználási 
kötelezettséget jelent, de hát olyat, hogy én állandóan a testülettől kérdezgessem meg, hogy 
egy előirányzattal gazdálkodhatom-e vagy sem, ezt nem tudom értelmezni. 

Államtitkár úr mondta, hogy különbséget kell tenni, differenciált feladatellátásra van 
lehetőség, én ennek őszintén szólva nyomát nem látom a törvénytervezetben. Az önként 
vállalt és kötelező feladatok egyébként a 108.§-ban is előfordulnak, és a 114-ikben is azt 
mondja, hogy az országgyűlés feladatalapú támogatást ad a kötelező feladatok 
finanszírozásához. Ha nincs kötelező feladat, akkor nem tudom, mihez ad az országgyűlés 
finanszírozást. 

Azt meg külön pikánsnak gondolom, hogy a 114.§ azt mondja, hogy a helyi adóból 
működési célra figyelembe veendő bevételek körét törvény határozza meg. Ahhoz már 
hozzászoktunk mi önkormányzati emberek, hogy a helyi adóink virtuálisan szabadon 
felhasználhatók, bár itt sose volt annyi központi finanszírozás, mint amit egy-egy feladathoz 
szükséges biztosítani, de hogy az egyébként szabadon felhasználható helyiadó-forrásainkat 
törvény határozza meg, hogy ezek után mire használjuk fel, ez nagyon izgalmas. 

A második dolog összefügg a feladatokkal és a finanszírozással, amit fent mondtam. 
Én azt gondolom, hogy óriási jelentőségű a törvénynek az a szabályozása, hogy működési 
irány nem tervezhető. Ez szerintem teljesen átrendezi az önkormányzati világot. Kénytelen 
vagyok tudomásul venni mint régi önkormányzati ember, hogy ez egy hatalmas változást 
okoz az önkormányzati rendszer egészében. Ehhez képest szerintem a hitelfelvétellel 
kapcsolatos szabályozások átgondolandóak lennének. Nehezen tudom elképzelni, hogy ha 
nekem szükségem van egy hitel prolongálására, akkor várnom kell egy kormányengedélyre, 
hogy felvehessem ezt a hitelt. Tudjuk azt, ahogy az államháztartás hiányát finanszírozza az 
ÁKK, folyamatosan kötvénykibocsátásokat végez, stb., egy perc alatt bedönthető ettől kezdve 
bármelyik magyar önkormányzat, hiszen nem vagyok képes arra, hogy lejáró hiteleket másik 
hitellel pótoljam.  

Izgalmasnak tartom a készfizető kezességvállalásokat. Államtitkár úrnak szívesen 
elmondok rémtörténeteket. Mi még a Kolber-féle minisztériumtól kaptunk olyan pályázati 
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pénzt, ahol 120 százalékos készfizető kezességet kellene vállalnunk. Ha mi ezt nem kapjuk 
meg, akkor vissza kellene fizetnünk félmilliárd forint támogatást x év után? De ugyanígy 
izgalmasnak tartom az uniós pályázatok kapcsán az 1 plusz 2 éves szabály tartását. Félévig 
várok arra, hogy kormányengedélyt kapjak egy hitelfelvételre, garantáltan képtelen vagyok 
egy projektet megvalósítani. Nekem az a kérésem, hogy itt egzakt, azt gondolom, hogy az 
államháztartási hiányt újratermelődését megakadályozó, egzakt szabályok alkothatók, de ne 
kormányengedélyhez kössük ezt. 

A törvényességi felügyeletet abszolút megértem, hogy rendkívüli módon erősíti a 
törvény. Itt néhány részletkérdést átgondolandónak tartok, többek között azt, hogy a 
kormányhivatal jelölné ki azt, hogy ki vezeti a testületi ülést. Szerintem ezt az 
önkormányzatok szervezeti szabályzatában kell szabályozni. Ha nagy a baj, akkor majd a 
parlament feloszlatja azt a renitens, gazember önkormányzatot, szerintem ennek nincs 
gyakorlati értelme és jelentősége. 

Negyedikként az önkormányzati testületi működéssel kapcsolatban. Úgyis mint aki az 
önkormányzatok ügyéért aggódik, én picit megfontolandónak tartanám azt, hogy egy 
költségvetést, egy beszámolót, egy helyi adót vajon ne minősített többséggel fogadjunk el? 
Szóval megmondom őszintén, abszolút szakmai kérdésnek érzem, de nem hiszek abban, hogy 
egy önkormányzati költségvetést ne minősített többséggel kellene elfogadni. 

Ehhez kapcsolódva, nem húzva az időt, mert ez valóban nem az általános vita, de van 
ebben a fejezetben néhány olyan szabály, hogy mit tartalmazzon a jegyzőkönyv, kimegy a 
képviselő meg bejön meg micsoda, gondolom, hogy ezt ne törvény szabályozza, ne egy ilyen 
nagyon erőteljes felhatalmazással bíró kerettörvény, amelyiket sarkalatos törvénynek 
tekintünk. Szerintem ezekből az ügyekből nyugodtan ki lehetne hagyni, elég felnőttek az 
önkormányzatok Magyarországon ahhoz, hogy ezeket az eljárási szabályokat saját maguk 
határozzák meg.  

Végezetül ami az elnevezéseket illeti, én nagyon visszafogott lennék abban, hogy mi 
az, ami változzék. Ne fordítsunk már arra milliárdokat, hogy átfestünk ebben az országban 
több ezer címtáblát, egyebet, cégjeles bélyegzőt, papírokat, stb. ha most ez polgármesteri 
hivatal, megszoktuk 20 év alatt, mitől vagyunk boldogabbak, ha önkormányzati hivatalnak 
nevezzük, szerintem ettől senki nem lesz boldogabb.  

És egy zárójeles megjegyzés, úgyis mint egy köztudottan erőszakos polgármester, én 
arra nem vágyom, hogy a jegyzőt én nevezzem ki. Általánosságban izgalmas dolognak 
tartom. Én a jegyzőtől azt szeretem, ha ellentmond nekem, ha elmondja, hogy mi a törvényes 
és mi a nem törvényes, és nem fogja elmondani, hogy mi a törvényes, ha tőlem függ a 
munkáltatása. Én hiszek abban, hogy a testületek bölcsek ahhoz, hogy egy jegyzőt 
megválasszanak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Apáti alelnök úr gálánsan átengedte a hozzászólás 

jogát Hegedűs képviselő asszonynak. Parancsoljon. 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Nagyon szépen köszönöm, alelnök úr már csak 

azért is, mert egy órától jegyző vagyok és addig ebédelni is szeretnék. (Derültség.) 
Jegyzőkönyveztetni szeretném hogy nem fotoszintetizálok egyelőre, úgyhogy muszáj 
hamarabb elmennem. 

A következőt szeretném mondani, onnan folytatnám, hogy elnök úr az előttem 
szólónak a szemére vetette, hogy a sajtóból tájékozódik a különböző érdekszövetségek és 
különböző egyéb vélemények kapcsán. A helyzet az, hogy én próbáltam személyesen 
tájékozódni a kérdésben és több olyan konferencián is részt vettem, amelyiken „csak” 400 
polgármester vett részt, másik gyakorlatilag államtitkár úr maga is ott volt, ott is szép 
számmal voltak polgármesterek. Gyakorlatilag egyetlen dicsérő szót nem hallottam ezen 
törvénnyel kapcsolatban, kritikát azonban annál többet. Én is megfontolásra ajánlom, hogy 
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tessék visszavonni ezt a törvényt sürgősséggel és átdolgozni. Bőven van még rá idő, nem 
kerget minket a tatár. A jelenlegi Ötv. ennél sokkal jobb, sajnálatos módon ezt kell, hogy 
mondjam. Veszteni nem vesztünk vele semmit, ha visszavonják. Már csak azért is, mert 
egyébként olyan ütemben keretjellegű ez a törvény, hogy minden második-harmadik mondat 
után az van odaírva, hogy de ezt majd külön törvény szabályozza, és így tovább. Ilyen például 
a közbiztonságra vonatkozó kérdés mint önkormányzati feladat, amely előzetesen 
tulajdonképpen az volt, hogy az önkormányzat feladata lesz a közbiztonság biztosítása. 
Minekutána a Belügyminisztérium képviselője említette, benne volt, biztosítja a 
közbiztonságot. Ez bele volt írva. 

Most ez már nem így van benne, hála legyen, de hogy ezek alapján mit ért az 
előterjesztő, nem ismerjük, ilyen értelemben is kerettörvényről beszélhetünk, ezt majd egy 
ágazati jogszabály fogja reménység szerint rendezni. Az az előző variáció, hogy biztosítja a 
közbiztonságot, azért is lett volna nonszensz, mert két hét alatt rendezte ezt a belügyminiszter 
vagy a Belügyminisztérium, és aztán az önkormányzatok nyakukba kapják ezt a feladatot, ami 
utána majd bírósági úton kikényszeríthető lesz, de mégsem úgy van. Az eszközrendszerről 
már nem is beszélek.  

Aztán nagyon sajnálatos, hogy semmilyen gazdaságossági számítás, háttértanulmány, 
stb. nem láttunk, és nem kaptunk ehhez a törvényjavaslathoz, kizárólag olyat, ami történelmi 
távlatban dolgozza fel az önkormányzatiságot mint olyat. Államtitkár úr igen, az egyik 
egyeztetésen azt mondta, hogy amikorra kérem, majd lesz ilyen hatástanulmány. Én ennél 
cinikusabb hozzászólást keveset hallottam, meg kell, hogy mondjam. 

Továbbá a 2000 fő alatti települések sorsáról szeretnék egy pár mondatot szólni. Az az 
erősen bolsevik ízű taktika, hogy egyszer 2000 főt mondunk ki, illetve maradási határt, utána 
felmegyünk 3000-re, majd megint levisszük 2000-re, azért hogy mi most örüljünk, hogy 
úgymond, csak 2000 fő lesz ez a határ, én ezt szintén az előzőekben említett cinikus 
kategóriába tudom sorolni sajnálatos módon.  

Ugyanakkor azt mondják, hogy nem kötelező a társulás, de azért kötelező lesz 
legalább 2000 főnként, avagy legalább két településenként közös önkormányzati hivatalt 
létrehozni. Kérdésem, hogy mennyiben nem lesz kötelező a társulás, mennyiben marad ki ez a 
fogalom a társulási törvényből, ha ezt egyébként ilyen módon szabályozzák? Valószínűleg 
pont ehhez kapcsolódva a következőt szeretném kérdezni. Egyáltalán nem hiszek ebben a 
2000 főben, és Tállai András úrtól szeretném kérdezni, nagyon jó lenne, ha ide tudna rám 
figyelni még egy rövid ideig, hogy megmondom miért. Azért nem, mert a törvény indoklási 
részében az van, hogy a költségvetés által finanszírozott létszámkerettől csak akkor lehet 
eltérni, ha ennek a fedezetét kizárólag saját bevételükből meg tudják oldani mármint az 
önkormányzatok. Tehát arról van szó, hogy 2000 fő fölött általában az önkormányzati 
hivataloknál általában lehet, hogy majd a költségvetési törvény drasztikusan kevesebb 
létszámot állapít meg, mint amennyi a normális és elegendő működéshez kéne. Mondok egy 
példát. Mondjuk 1000 főig szerintem 5 főre szükség van, akárki akármit mond, egy 1000 fős 
településnél 5 főre a polgármesteri hivatalban biztos, hogy szükség van. 

3000 főnél azt mondja a költségvetési törvény, vagy nem tudom mi, mert igazából 
nem derül ki se ebből a törvényből, se az indoklásból, se semmiből, hogy mit is jelent ez a 
létszámkeret, amit itt ez a bármi, költségvetés, nem tudom mi, meghatároz forrást, pedig 3000 
főnél jóval kevesebbet határoz meg, mint amennyi elegendő lenne. Nincs miből hozzátenni a 
településnek, mert olyan adókat vesznek el, ami a saját bevételeiket érdemben biztosítaná, de 
megint 2000 főnként kell majd, aztán majd 5000 főnként, akkora létszámgazdálkodásból úgy 
fog kihozni egy önkormányzati hivatalt, hogy az még el tudja látni a feladatait. Ez a 2000 fő 
messze nem igaz ilyen értelemben, de valószínű a 3000 sem. Tessék megnyugtatni, hogy 
rosszul gondolom, de ebből a számból ez derül ki. 

Képviselő-testületeket lehet úgy létrehozni, hogy a képviselő-testületek saját maguk 
közül választják ki a képviselőket, ez gyakorlatilag teljesen gátolja a demokráciát ilyen 
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értelemben, hogy ellenzéki képviselőt nyilván nem fognak választani a települések többségi 
képviselői maguk közül, tehát ilyen értelemben társult képviselő-testületben, ami 
gyakorlatilag az összes érdemi dologról dönt, ellenzéki képviselőnek helye nem lesz, ha jól 
értem. 

Ami a legnagyobb probléma egyébként, eddig is legnagyobb probléma volt, a 
finanszírozás, az hogy továbbra se arányos bevételre jogosultak az állam részéről, egyáltalán a 
törvény egyetlen pontja sem rendezi ezt az alapvető problémát. Amivel a mostani 
önkormányzati szféra, rendszer nem működik, ezt ez a törvény sem rendezi, ezt nyugodtan 
kimondhatjuk. 

Aztán az összeférhetetlenségi szabályok. Ezt külön megköszönöm én a Jobbik 
nevében, ez a befolyásmentes közfeladat ellátását veszélyezteti, ez már önmagában 
megalapozza az összeférhetetlenséget. Nyilvánvalóan nagyobb településeknél a kormánypárti 
többség bármikor ráhúzhatja egy ellenzéki képviselőre, hogy ő nem képes befolyásmentesen 
ellátni a feladatát, és akkor például azt mondják, hogy egy Jobbik-szimpatizánsról vagy 
Jobbik tagról van szó, és ez önmagában megalapozhatja. Hiszen ezt a törvény egyébként nem 
rendezi, hogy mire is gondol itt az előterjesztő. 

Ugyanez a helyzet „a bíróság által feloszlatott társadalmi szervezet működésében vesz 
részt”, ha már feloszlatta, akkor hogyan vehetne részt, nyilván nem vesz részt benne, vagy 
fordított bizonyítás van, hogy ugyan nem működik, de ezért még vehet benne részt, ez hibás 
így szerintem. 

Az, hogy minősített többség nem fog kellene a költségvetéshez, itt már az előttem 
szóló elmondta, szerintem is nonszensz, de ami a legdöbbenetesebb számomra, az az, hogy 
kizárólag a polgármester dönthet adott esetben, ha így dönt a képviselő-testület előtte, a helyi 
építési szabályzatot általában, a településrendezésnél való felülvizsgálatról, illetve 
újraalkotásáról. Nagyon sajnálom, hogy Kósa képviselőtársunk az elmúlt egy évben nem vesz 
részt a bizottság munkájában, én is szeretném a háta mögött a Wikileaks által 20 százalékos 
Lajosnak titulálni, de tessék elképzelni, hogy azért ezek milliárdos vagyonértékű jogok, 
amiből egy ember diszponálhat, egyetlenegy ember? Értem, hogy fontos dolog megerősíteni a 
polgármester személyét meg ilyesmi, de nem megerősítjük, hanem a kiskirályságokat fogunk 
létrehozni, erősítjük a demokráciát, az átláthatóságot meg a korrupciómentességet.  

Aztán megjelenik a törvényben, hogy az önkormányzatok a vagyonukat ingyenesen 
átadhatják másnak, csak úgy mintha a megyei vagyonelkobzás volt, ez most már a törvényben 
is rendezve lesz. Az, hogy a kormányhivatal pedig rendeletet alkothat önkormányzati 
viszonyokra, amiket talán nem is ismerhet, mert annyira nincs köze az emberekhez. Például 
adott esetben egy adótörvényt, ha nem akarjuk nagyobb lelkesedéssel megemelni az adót egy 
helyen, akkor nem baj, majd a kormányhivatal megemeli helyettünk. 

Ez van benne államtitkár úr a törvényben, amit önök előterjesztettek, még egyet 
szeretnék megkérdezni. Azt tessék nekem megmondani, hogy ez a törvény sarkalatos vagy 
nem sarkalatos? Tudniillik itt a törvény záró rendelkezései között az van írva, de lehet, hogy 
ezt csak én értem félre, tehát itt komolyan segítséget kérni, az alaptörvény sarkalatosságra 
vonatkozó követelményének való megfelelés. Itt bizony jó pár paragrafus kimarad a 
sarkalatosságból. Nem egészen értem, ha itt az alaptörvény kimondja, hogy az önkormányzati 
törvény ezentúl sarkalatos, akkor annak tokkal-vonóval minden paragrafusa értelmezésem 
szerint sarkalatosnak kéne lennie, de ez egy például a 107-től a 123-ig nem lesz sarkalatos 
törvény. Csak részleteiben lesz kétharmados, de lehet, hogy én értek valamit félre.  

Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna egyelőre elmondani. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Annyit szeretnék kérni, képviselő asszony, hogy bármennyire is 

heves vitákat fogunk folytatni a következő időszakban, egymás személyes minősítését, hogy 
ki mit írt róla, ha lehet, ettől térjünk el, mert ha itt újságok által leírt jelzőkkel fogjuk egymást 
nevezni, akkor egy nagyon színes, parázs évek várnak itt ránk. Szerintem ezt ha lehet, 
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mellőzzük. Gelencsér képviselő úré a szó, Apáti úr, Bóka úr és akkor egy kört lezárnék, és 
államtitkár úrnak megadnám majd a szót, akinek van mire válaszolnia. Parancsoljon, 
képviselő úr. 

 
GELENCSÉR ATTILA (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Nagyon-nagyon részletes vitába 

menő beszélgetésünk hevületét és lendületét egy kicsit megszüntetendő szeretném egy kicsit 
más dimenziókba helyezni az itt elhangzottakat. A dimenzió lényege, hogy szerintem meg 
pattanásig feszült a helyzet és mindenki valami változásra vár. Az mondani, hogy még 
várjunk, szerintem helytelen. Azt mondani, hogy még dolgozzunk rajta, aki ilyet mond, az 
szerintem nem ismeri az önkormányzat világát. Azt hiszem teljes jóindulattal, hogy talán 
önkormányzati tapasztalatok híján jön ez a nagy-nagy lendület, mert aki az önkormányzatok 
világában megfordult, az a következőt is kell, hogy lássa. Ami az az érzésem, képviselő 
asszony esetében is, hogy hiányzik. Nem igaz, hogy nem látja képviselő asszony azokat a 
300-400 lelkes falvakat, amelyek nemzetközi sportcsarnokot építettek. Azt gondolja, hogy ez 
így jól van? Nem igaz, hogy képviselő asszony nem látja, hogy a saját költségvetésének 
sarokszámát elérő hiteleket halmoztak fel önkormányzatok. Nem igaz, hogy nem látja 
képviselő asszony meg a fékezők, hogy egyébként olyan zavaros, átláthatatlan feladat- és 
hatáskörrendszer épült ki a 20 év alatt, hogy gyakorlatilag konzervált elszámolási vitákat, 
amelyek naponta bosszantják az önkormányzati vezetők életét. 

Ha ezeket is látjuk, akkor nem mondhatunk olyat, hogy várjunk, sőt gratulálok 
államtitkár úrnak és a minisztériumnak, hogy végre hosszú-hosszú idő után letett ide egy 
önkormányzati törvényt. Az az érzésem egyébként, hogy Európára se tetszettek ránézni. 
Kicsit olyan feeling-je van, mint a médiatörvénynek, mint amikor kiderült, hogy súlyos 
vereséget szenvedett az ellenzék, merthogy a médiatörvénynek egyetlen paragrafusa sincsen, 
amelyik paragrafus valamelyik európai nemzetállam médiatörvényében ne szerepelne. Most is 
kiáltanak mindenféléket, de nem tudom, látták-e azokat az európai falvakat, amelyeknek 
polgármestere sincsen, azokat az európai településeket, amelyeknek képviselő-testülete 
sincsen, csak egy elöljárója. 

Meg látták-e azt a szlovákiai települést, amely nem ismeri az adósság fogalmát, 
fogalma sincs mi az, mert az ő rendszerükben ez elképzelhetetlen. Ha ezeket mind látjuk, 
akkor meg pláne egy kicsit a lendületből vissza kellene venni, és azt kell mondani, hogy azok 
a technikák, amelyeket mondjuk az elmúlt 10 évben, hogy ne 8-at mondjak, mert az már 
unalmas, csinált Magyarország, miszerint növelte a feladatot, csökkentette a forrást, ezzel 
magától értetődően nőtt az adóssága, ezek a módszerek már nem jók. Azt szeretném mondani, 
azt tessenek megérteni, talán érthetőbb így, hogy ez egy új koordinátarendszer.  

Aki abban a koordinátarendszerben próbál gondolkodni, hogy hogyan lehet még egy 
kis önhiki-vel toldozni, foltozni, hogyan lehet még egy kicsit az önkormányzatok világán 
maszatolni, apróbb korrekciókat tenni, azok számára azt mondom, hogy egyébként értem a 
lendületet, mert államtitkár úr a megmondhatója, magam is fél évig ilyen lendületes vitákban 
voltam vele, higgyék el magam is átestem ezeken a lelki folyamatokon. Tehát ha 
koordinátarendszerben próbálják a fejükben átrajzolni és tényleg végiggondolni, hogy 
maradhat-e így, ahogy most van, akkor oda fognak jutni, hogy minimumot mondják, hogy az 
általános vitára ez a törvény alkalmas.  

És még egyet hadd kérjek Hegedűs képviselő asszonytól. Hagyja ezt a 
vagyonelkobzást. Bántóan, fájóan ostobaság. Bántóan, fájóan olyan szintű politikai panel, 
amiben maguk fognak megégni, képviselő asszony, a végén, mert el kell magyarázni az 
embereknek, hogy a megyei önkormányzati elnököktől nem koboztak el semmit. A megyei 
közgyűlési elnökök, vagy akár polgármesterek végül is nem adták el offshore cégeknek a 
vagyont, mert körülbelül úgy hangzik, amit önök mondanak, mintha valaki valamin keresett 
volna, bukott volna valamin, holott közösségi vagyonról van szó pro és kontra is. Azt 
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szeretném mondani, hogy tessenek visszavenni a lendületből, mert ahogy felénk szokták 
mondani, még a végén kisodródnak a kanyarban. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Apáti alelnök úr kért szót. 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Képviselő úr, ön kicsit tévedésben van, önök nem az 

ellenzék ellenzéke, és azért ne próbáljanak számunkra magatartási vagy stílusbeli szabályokat 
meghatározni. Úgy gondolom, hogy önök is ellenzéki korukban igen sokszor, persze teljes 
joggal és alappal, igen kemény kritikákkal illették az akkori balliberális kormányzat munkáját.  

Bízza azt ránk, képviselő úr, nyilván annak terhe mellett, hogy vállaljuk a felelősséget 
minden szavunkért és a tetteinkért is, hogy mikor hogy fogalmazunk. Önök ennél élesebben is 
fogalmaztak az elmúlt esztendőkben. 

Érdemes lenne meggondolni, ha már mondjuk ezt az önkormányzati rendszert egy 
autóhoz hasonlítjuk, melyet rendszeresen kell szerelőhöz vinni, melyik a jobb megoldás. Egy 
kicsi időt még rászánni arra, hogy megtaláljunk egy igazán profi szerelőt, vagy úgy, ahogy 
van, benzinnel leönteni és felgyújtani. Azért a kettő közötti különbséget azért megfontolnám.  

Nem mennék most bele a részletekbe annál is inkább, hiszen az általános vitára való 
alkalmasságról kell döntenünk, de azt, amit a 2000 lélekszám alatti településsel terveznek, 
tisztelt államtitkár úr, azt mindenfajta túlzott politikai panelalkotás, meg túlzott felhang nélkül 
is falurombolásnak tudom minősíteni. Úgy gondolom, elmondtam egyszer az egyik általános 
vitában, hogy az empátiának a politikai keretei között is valamilyen szinten működnie kellene. 
Én nem kérek önöktől semmi mást, tisztelt kormánypárti képviselők, és nem is kell 
megválaszolniuk ezt a kérdést vagy felvetést. Magukban halkan tegyék szívükre a kezüket, és 
gondolják végig, hogy ha ugyanezt vagy ehhez hasonló törvényjavaslatot akár egy baloldali 
kormány, akár bármilyen más kormány benyújtja, és önök ellenzékben vannak, akkor vajon 
milyen reakciót produkáltak volna erre vagy mit válaszoltak volna erre. Úgy gondolom, hogy 
ez a minimum, hogy önök se gyújtottak volna görögtüzeket örömükben.  

A 2000 lélekszám alatti településeknél valóban ez egy álkompromisszumos megoldás, 
hogy 3000-ről levitték 2000-re. Ráadásul az az igen dörzsölt megfogalmazás is belekerült a 
tervezetbe, hogy most már nem kell a járáson belül egymással határos településeknek lenni, 
hanem akár egy település is közbeékelődhet, tehát még akkor is létrejöhet ez a fajta kényszer 
önkormányzati hivatal vagy kényszerhivatal, hogy így mondjam, hogy ha egy település 
közigazgatási területe közbeékelődik. Szemben az eredetben utolsónak koncepcióban látott 
javaslattal, amely úgy fogalmazott, hogy járáson belüli, egyben határos települések 
alkothatnak közös önkormányzati hivatalokat, tehát lehet, hogy a kompromisszumnak ilyen 
értelemben is megvolt az ára. Az a minimum, hogy legalább ezt próbálnák visszavonni. Nem 
gondolom azt, hogy a magyar költségvetést, a magyar államot az döntené romba, hogy 
ezeknek a településeknek ilyen módon megpróbáljuk korlátozni az önállóságát, nem hiszem, 
hogy ez vinne minket csődbe. Úgy gondolom, hogy sok egyéb dolog van, amivel 
takarékoskodni lehet. Ha megnézzük még a megyei jogú városoknak, megyeszékhelyeknek 
sok esetben fideszes polgármesterek által vezetett városokat, akinek nem inge, nem veszi 
magára, megint hozzáteszem, milyen az adósságállománya, gondolok itt rögtön a 
frakcióvezető által vezetett település adósságára vagy Debrecen sok tízmilliárdos adósságára, 
akkor érdemes lenne elgondolkodni, hogy mi az, ami sokba kerül, mi az, amin tényleg 
spórolni kellene. Mi az, amit szigorúbb szabályok közé kellene szorítani, és mi az, ami 
felesleges és több kárt okoz, mint amennyi haszonnal jár. 

A másik, és itt elismerem, nem fogok tudni kibújni korábbi önmagam bőréből meg a 
mostaniból se, a polgármesteri kinevezés. A polgármesterek jegyző általi kinevezését 
meghagyjuk csak és kizárólag… (Elnök: A jegyzők polgármester általi kinevezése.) A 
polgármester által a jegyző kinevezése, hogy csak a polgármester, fordítva mondtam, de 
nyilván világos, csak az, hogy a testületi hatáskörből a polgármester hatáskörébe kerül át a 
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jegyző kinevezése. Meg ha jól emlékszem, egyetértési jogot kell biztosítani a polgármesternek 
a köztisztviselő kinevezéséhez, tehát a jegyzőnek már ennyi önállósága sem marad. A 
polgármester, aki úgy látszik, szakmailag mindenhez érteni fog, anélkül hogy bármilyen 
iskolai végzettség meg lenne határozva a polgármesterek esetében. Minimális iskolai 
végzettség is, ha már egyébként itt az európai folyamatoknál tartunk, szemben a jegyzőkkel, 
akiknek komoly iskolai végzettségnek, szakmai gyakorlattal kapcsolatos előírásoknak kell 
eleget tenni. Ez is egy érdekes visszásság. Az, hogy egyetértési jogot gyakorol köztisztviselői 
kinevezéshez, ami a törvénytervezetben ugyanúgy szerepel, mint a koncepció utolsó 
változatában, ez legalább is megfontolásra érdemes, hogy visszavonják, vagy legalább 
minimum abban meg tudnánk egyezni, hogy átruházható hatásköre legyen ez a 
polgármesternek, ha úgy gondolja. Ezt egyébként Habis képviselő úr által elmondottak is 
alátámasztják, akkor ne vállalja ennek az ódiumát, és a polgármesternek adjuk meg a 
lehetőségét, hogy ne ő döntsön egy személyben a jegyzőről, hanem legalább ezt a hatáskörét 
is ruházza át nyugodtan a képviselő-testületre. Sok egyéb problémája van még ennek a 
javaslatnak, sok sebből vérzik, de ezt a kettőt szerettem volna a teljesség igénye nélkül 
kiemelni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Bóka képviselő úr és akkor jelezték még, hogy Tóth 

képviselő úr is szeretne, és akkor vele zárjuk a kört, jó?  
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Államtitkár Úr! Tisztelt 

Bizottság! Mindenekelőtt szeretném leszögezni azt, hogy számomra az önkormányzatiság az 
egy érték, egy rendkívül fontos érték, amit mindenféleképpen meg kell őrizni, és ha 
lehetséges, erősíteni kell. De azt gondolom, hogy akik az elmúlt években, az elmúlt 20 évben 
nyomon követték az önkormányzatok világát, azok láthatják, hogy az elmúlt években az 
önkormányzati rendszer sok esetben komoly válságba került. Akár finanszírozási 
problémákkal is meg kell küzdeni. Egyre több az önhiki-s önkormányzat, ami a rendszerből 
adódóan nem egy normális helyzet. Mert az önkormányzati szabadságot, az önkormányzati 
gazdálkodást alapjaiban érinti. Egyre nagyobb az önkormányzatok eladósodottsága, egyre 
több és több hitelt vesznek fel az önkormányzatok, ami szerintem szintén nem egy normális 
helyzet. Látni kell azt, hogy az elmúlt 8 évben 1000 milliárd forint forráskivonás történt. 

Aki azt mondja, hogy az önkormányzati rendszer átalakításra nem szorul, azt 
gondolom, nem ismeri a jelenlegi helyzetet, nem ismeri a jelenlegi struktúrát. Nyilván lehet 
vitatkozni azon, hogy egy nagyon jelentős, mélyreható strukturális változásra van szükség, 
vagy alapvetően néhány ponton beavatkozva egy komolyabb ráncfelvarrás az, ami szükséges 
az önkormányzati rendszer tekintetében, de azt állítani, hogy beavatkozásra nincs szükség, azt 
gondolom, hogy ez nem valós. 

Varga képviselő úr, miniszter úr elmondta, hogy szerinte hogy kellene megcsinálni ezt 
az önkormányzati törvényt. Először majd egy kicsit bogarásznánk az ágazati törvények 
környékén, akkor megnéznénk, hogy ott mi történne, aztán a finanszírozás, és a legvégén 
majd nekiugranánk az önkormányzati törvénynek. Nekem is voltak ilyen gondolataim 
korábban, hogy mindent komplex módon, mindent egy ütemben idehozni, a finanszírozást 
idehozni, az ágazati törvényekből adódó feladat-, hatáskörök differenciálását idehozni, meg az 
egész önkormányzati törvényt idehozni. Ezt így nem lehet megvalósítani, változtatni kell, 
változtatni szükséges, ezért azt gondolom, az önkormányzati törvényt keretjelleggel el kell 
fogadni. Egyébként párhuzamosan már jelentős, az önkormányzati törvényt meghaladó 
jogszabály is beterjesztésre került a parlament elé, a közművelődésről szóló törvény, és a 
finanszírozási rendszer reformjának kell majd ezt követően követni ezt az egész rendszert. A 
torta szerintem ugyanakkora, a torta nem lesz nagyobb, a tortát kell szerintem hatékonyabban 
elkölteni és felszeletelni.  
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Megmondom őszintén, látok pozitív jeleket ebben az új szabályozásban, amiről kevés 
szó esett, és én azon voltam, hogy jónak tartom azt, hogy az úgymond államigazgatási ügyek 
és az igazi közszolgáltatások kerüljenek elválasztásra, amik vélhetőleg a járási hivatalok, 
illetőleg az önkormányzat között megosztásra kerülnek. Ez így szerintem jó, nagyon sok 
esetben én nem tudtam, hogy mit keres egy okmányiroda, gyámügyi igazgatás, vagy 
bármilyen más államigazgatási ügy egy polgármesteri hivatalban, amikor ahhoz a 
polgármesternek alapvetően semmi köze nincs, semmifajta szakmai és jogi rálátása nincs az 
ügyek intézése tekintetében.  

Jónak tartom a javaslatból a polgármester szerepének a megerősítését, és a jegyző 
tekintetében én azt gondolom, hogy mivel elválasztásra kerülnek, hangsúlyozom a főszabály 
szerint, ez a kivétel mindig erősíti a szabályt, az államigazgatási feladatok, illetőleg az 
önkormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok, a jegyző szerepe is át kell, hogy alakuljon. 
A jegyzőnek sokkal inkább a polgármestertől függően kell működni és dolgozni ebben a 
rendszerben, de azt gondolom, hogy gyakorlati oldalról ez a változás nem lesz túl nagy és 
jelentős. 

Szeretném elmondani azt, hogy miért kell szerintem általános vitára alkalmasnak 
tartani ezt a törvénytervezetet, mert önkormányzati rendszerben szerintem valós problémák 
alakultak ki, amely valós problémát az állam kezeli. Valós probléma szerintem az, hogy a 
feladat- és hatásköröket differenciálni kell. Nem ugyanazt a feladat- és hatáskört kell ellátni 
egy kistelepülésnek és egy megyei jogú városnak, vagy egy megyei városnak. Ez teljesen 
egyértelmű, hogy nem lehet a feladat- és hatáskörök tekintetében egyenlő a településméret 
alapján.  

Nagyon fontos problémára keresi a választ szerintem az adósságkezelés rendszere. 
Nagyon fontos problémára keresi a választ. Önkormányzati világból jöttünk, mindenki tudja, 
hogy miről beszélek, de csak egy dologra szeretnék visszautalni, a 2010-es költségvetési évre, 
a zárszámadásra. A költségvetési hiány 0,2 százaléka azért ment el, mert 2010-ben az 
önkormányzatok nem tartották azokat a nem kőbe vésett szabályokat, amire számítani 
lehetett. Nagyon fontos dologra keres választ ez a törvénytervezet, amikor azt mondja, hogy 
kötelező feladatok tekintetében át kell térni a feladatfinanszírozás rendszerére. Mindenki 
tudja, hogy a kötelező jogszabályi minimumot milyen módon tudom majd ellátni és azon 
belül finanszírozni. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen valamennyien az elmúlt években, 
évtizedekben mindig arról beszéltünk, hogy az állami támogatás nem elégséges a feladatok 
ellátására, hogy egyenlőtlenségek alakultak ki gazdag meg szegényebb település kapcsán. 

Gyakorlatilag egy felső nézőpontból, egy makroszintű nézőpontból azt gondolom, 
hogy a feladatokhoz lesznek majd a források rendelve. Nagyon fontos szerintem a 
törvényességi felügyelet rendszerének a kidolgozása, és nagyon fontos lesz majd a 
későbbiekben, ezzel párhuzamosan, hogy az ágazati jogszabályok milyen módon töltik be 
tartalommal ezt az önkormányzati rendszert. Félreértés ne essék, én nem vagyok teljes 
mértékben elégedett valamennyi részletszabállyal, ami megjelent akár az adósságkezelés, akár 
a feladat- és hatáskör tekintetében, akár a törvényességi felügyelet tekintetében. Szerintem 
vannak benne olyan dolgok, amiket még finomra kell hangolni, meg kellett változtatni, de 
mivel az önkormányzati rendszer valós problémáira keres választ ez a javaslat, én azt 
gondolom, hogy általános vitára mindenféleképpen alkalmasnak tartom azzal, hogy a későbbi 
vitában a szabályok szerintem finomodhatnak, és reményeink szerint fognak is finomodni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Végül akkor Tóth József képviselő úr. 
 
DR. TÓTH JÓZSEF (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Én 

az önkormányzatiság értékéért szólok, azért 200 éves múltért, amivel Európában az 
önkormányzatiság rendelkezik nálunk 21 esztendeje. Úgy gondolom, hogy a rossz 
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helyzetértékelésből rossz következtetések valósultak meg vagy kerültek elénk a törvénybe. Az 
általános indoklás és a politikánk szövege nincs összhangban. Általános indoklásban 
szerepelnek olyan ügyek, amelyeket maximálisan el lehet fogadni, de rossz megoldásokat 
látok rá a kodifikált paragrafusokban. Ilyen például, hogy a szolgáltatások színvonalának 
emelése, modern, költségtakarékos, feladatorientált önkormányzati rendszer, stb., ezek 
megjelennek az általános indoklásban. Viszont a megoldásban az én olvasatomban egy 
erőteljes hatalomkoncentráció, autonomizmusnak a szükségesnél történő jelentősebb 
csökkentése, a gazdaság önállóságának a csökkentése jelenik meg. 

A filozófiáját tekintve pedig a közügyekben az állampolgárok részéről a teherviselés 
és az alattvalói szerep erősödik, és kevésbé a közös cselekvés. Az állampolgárokért, az 
emberekért van az önkormányzatiság is. Megtanulhattuk azt már korábban, hogy a 
szolgabürokrácia és nem az állampolgárokat, hanem a feljebbvalót szolgálja, és ez tükröződik 
vissza számunkra. Igen, van egy logikai sorrend. A logikai sorrend az úgy szól, hogy meg kell 
határozni, hogy mi az, hogy szükséglet, ebből adódóan mi a közfeladat, ebből az állam mit 
vállal magára, mit lát el az önkormányzat, és mit más úton. Ebből adódik az, hogy az 
önkormányzatoknak milyen feladata, hatásköre, vagyona és finanszírozása történik. Én azt 
látom, hogy nincs meghatározva pontosan, és ebben teljesen mindegy, hogy az önkormányzati 
törvény jelenik meg először vagy az ágazati törvények, de az ágazati törvények nélkül nincs 
önkormányzati törvény sem, s önkormányzati törvények nélkül pedig nincs ágazati törvény.  

A filozófiája rossz szerintem, mert amelyik törvény azt mondja ki, hogy az oktatás 
nem helyi közügy, az nem az embereket szolgálja szerintem. A köznevelésnek a helyi közügy 
részének kell lennie.  

A következő ilyen dolog az eladósodottság kérdése, itt többször felvetődött. Tudjuk, 
hogy 99 önkormányzat az adósságállománynak a 95-97 százalékával rendelkezik. Akkor a 
3175-ből vonjuk le a 99-et, akkor kit kell regulázni, az önkormányzatok egészét ezért, vagy 
pedig a 99 önkormányzatot kell? Emlékezzünk vissza, az adósságok hogy keletkeztek. Úgy 
keletkeztek, hogy az EU-forrásokhoz vegyünk fel pénzt, ez volt az első lépcső. Ebben az 
esetben még a 70 százalékos saját bevételi arányt is túl lehetett lépni. Második lépcső az volt, 
hogy jó buli, vegyük fel, mert a kamatokat tudjuk hasznosítani, és a harmadik lépés a mostani 
csőd. Bocsánat, nem csőd, hanem az eladósodottság. Ez a történelmi múltja.  

Vagy tekintsük át, hogy milyen feladat-, hatásköröket kaptak az önkormányzatok és 
vontak el. Én megcsináltattam szándékosan ’98 és 2002 között az önkormányzatok 800 
feladatot kaptak, körülbelül 150 feladatot elvontak belőle, teljesen arányosan. Teljesen 
mindegy, hogy 98 és 2002 vagy 2002 és 2006 között, és a forrásoknak a 24 százalékát kapták 
meg. Teljesen mindegy, hogy ’98 és 2002, tehát felesleges itt az elmúlt 8 évről, az elmúlt 20-
21 évről kell beszélni, s emlékezzünk vissza, hogy az önkormányzatok 1990-ben a személyi 
jövedelemadó 100 százalékát kapták meg anno. Vagy éppen Bakondi úr múlt pénteken 
jelentette be, hogy katasztrófavédelmi referenst kell beállítani, persze pénz nélkül 
természetszerűleg, de lehetne sorolni ezeket a dolgokat tovább.  

Végezetül az egészben a feladatfinanszírozás mint csodafegyver jelenik meg. Amikor 
a feladatfinanszírozás arányos, akkor az már biztos, hogy nem finanszírozza a feladatokat. Az 
lehet 10 százalék, 40 százalék, 70 százalék vagy 90 százalék, és akkor ez esetben is a 
feladatfinanszírozáshoz valamilyen számokat kell képezni. A számok képezése úgy 
gondolom, már nem tisztán a feladatfinanszírozást tükrözi. Én egyet tudok érteni a 109-es 
paragrafussal, hogy nem vállal felelősséget az állam a továbbiakban a felelőtlen 
gazdálkodásért, akkor a feladatfinanszírozást klasszikusan meg kell valósítani, hogy azok a 
feladatok a forrásokat 100 százalékban biztosítsák. 

Utolsóként, ez már nem tartalmi megjegyzés. Határozatlan fogalmak köre 24, és 31 
más törvényhelyre hivatkozik, ami majd a későbbiekben meghatározásra kell, hogy kerüljön. 
Ezért én azt mondom, hogy érdemes végiggondolni újra ezt a dolgot. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr, és akkor megadom a szót államtitkár úrnak. 

Tállai András államtitkár (BM) válaszai az elhangzottakra 

TÁLLAI ANDRÁ államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! Köszönöm 
szépen a véleményeket, megjegyzéseket. Próbálok koncepcionális kérdések mentén haladni, 
ahogy felvetődtek a kérdések. Mindjárt az elején elhangzott Ivády képviselő úrtól, hogy 
korlátok közé szorítja a településeket és csökkenti az önkormányzatiságot. Véleményem 
szerint ez nem így van. Azért nincsen így, mert hogy ha azt olvasnánk a törvényjavaslatban, 
hogy csökken az önkormányzatok száma és településeken nem lesz olyan döntéshozó szerv, 
aki a saját település sorsáról dönt, mert érdekes módon minden településnek van olyan helyi 
közszolgáltatási vagy olyan helyi közügye, amiről saját magának kell dönteni. Szoktam 
mondani, a 11 fős zala megyei kisközségnek, Iborfiának is ez a joga, minden 
önkormányzatnak megmarad. Ez az önkormányzat ma sem dönt például arról, hogy az oktatás 
terén ki legyen az igazgatója. Ma sem dönt arról egyébként, hogy a járóbeteg-ellátás milyen 
formában szerveződjön, ma sem dönt arról, hogy az önkormányzati tűzoltóságnak ki legyen a 
parancsnoka, és még sok más kérdésről, ami most az állami és önkormányzati feladatok 
rendezéséből valóban a jövőben nem önkormányzati feladat lesz. Véleményem szerint az 
állam és önkormányzat közötti feladatátrendezésre azt mondani, hogy csökken az 
önkormányzati demokrácia, csökken az autonómia és még itt különb fogalmak is 
elhangzottak, az enyhén szólva is túlzás. Lehet valaki nem kormánypárti politikus, attól 
függetlenül véleményem szerint a helyzetet felmérve olyan fogalmakat próbáljon meg 
használni, ami véleményem szerint fedi a valóságot, ezek semmiképpen nem fedik a 
valóságot.  

A másik koncepcionális kérdés, amit Varga Zoltán vetett fel, ellentmondásban 
egyébként saját párttársával, Tóth Józseffel, hogy el kell halasztani ennek a törvénynek a 
tárgyalását, várjuk az ágazati törvényeket, aztán majd lesz valahogy. Ezt mi nem fogjuk tudni 
megtenni, úgy gondoljuk, hogy elegendő időt szántunk a törvény előkészítésére, és elegendő 
idő van a törvény hatályba lépésére. Eddig az volt a Fidesszel szemben a vád, sokszor hallom 
a parlamentben, hogy gyors a törvényalkotás, Varga képviselő úr, mi az, hogy képviselők 
hoznak a parlament elé törvényjavaslatokat. Itt van egy törvényjavaslat, aminek az 
előkészítése hosszasan megtörtént, itt van egy törvényjavaslat, aminek az általános vitája 2 
héten keresztül fog zajlani. Közben lesz egy kis szünet még a módosító javaslatok 
átgondolására, és azt követően itt van még több mint egy év, hogy a feladatfinanszírozási 
rendszer ki legyen dolgozva alaposan, és az ágazati törvények, amire itt szintén utaltak a 
párttársa, hogy valóban azok megszülessenek és alaposan ki legyenek dolgozva. Ez az oka 
annak, hogy ez a törvényjavaslat most került a parlament elé, nem beszélve arról, hogy a 
hatályba lépő alaptörvény is ezt mondja, hogy 2012. január 1-jével meg kell alkotni, tehát 
szerintem ez a felvetés nem időszerű. 

Következő koncepcionális kérdés az önkormányzati hivataloknak a megszületése, ezt 
is Ivády képviselő úr kezdte el. Ivádnak alig több mint 400 lakosa van, ma sincs önálló 
önkormányzati hivatala, így van? Ma sincs önálló jegyzője, így van. Most is társulásban látják 
el ezt a feladatot, ez is így van. Abban a társulási megállapodásba eddig is azt írta bele az 
önkormányzat, amit jónak látott, a jövőben is így lesz, akkor nem nagyon tudom egyébként, 
hogy Ivád szemszögéből mi a probléma és mi változott. Azt viszont látom, Hegedűsné 
képviselő asszony elmegy. (Hegedűs Lorántné: Államtitkár úr, említettem, hogy jegyző 
vagyok egykor, és el kell mennem.) Természetesen én megértem önt, sokat beszélek, sok volt 
a felvetés.  

Az jól érzékelhető, hogy összekeveredik néhány képviselőben, hogy mi az 
önkormányzati feladat és mi az önkormányzati hivatali feladat. Ne kezdjük el ezt keverni. 
Minden önkormányzatnak joga például az, hogy intézményt létrehozzon továbbra is. Azt ne a 



 31 

hivatallal akarjuk elláttatni. Vagy gazdasági társaságot hozzon létre, vagy önkormányzati 
társulást. Ezek arra valók, hogy a helyi közszolgáltatást és a helyi közügyeket megoldják, 
végrehajtsák. Az önkormányzati hivatalnak a megmaradhatósági feladatokat kell ellátnia és a 
képviselő-testületnek a maximális kiszolgálását.  

Én azt gondolom, hogy ezt a két feladatellátást nagyon ketté kell bontani, és ha valaki 
megérti, hogy ezt ketté kell bontani, akkor azt is megérti, hogy miért van szükség ezekre az 
egyesített hivatalokra, ami egyébként nem idegen ettől az önkormányzati rendszertől, mert a 
körjegyzőségek lényegében ugyanezt jelentik ma. Annyi különbséggel, hogy a 
körjegyzőségek teljesen önállóak, most pedig egy törvény általi előírás alapján kell majd 
létrehozni, de egyébként ezt is saját döntése alapján fogja létrehozni majd az érintett 
önkormányzat. Hogy aztán ez miért falurombolás, én ez alatt a szó alatt egész mást értek. 
Például azt, mikor elviszik a postát a faluból, mikor elviszik a vasutat, megszüntetik a 
buszjáratot, vagy nem újítják fel a településen átmenő utakat 15 vagy 20 évig, vagy az a 
falurombolás, amikor egymásnak engedik a polgármestert meg a képviselőket a település 
lakosságával, mert egyébként olyan szakmai oktatási szabályokat írnak elő, hogy ha azt nem 
teljesítik, akkor egy fillért nem kapnak oktatásra. Meg az a falurombolás, amikor a két 
települést engedik egymásnak, hogy civakodjanak azon, hogy hol legyen majd az iskola. Na, 
ez falurombolás. De azért, mert ez a törvényjavaslat lehetővé teszi azt, hogy egyértelműen, 
korrekten kimondja, hogy mely településnek milyen önkormányzati helyi közfeladatot kell 
ellátni, az véleményem szerint nem falurombolás, hanem tiszta viszonyokat teremtünk a 
települések számára a települések között. 

Húha, nagyon sok paragrafusszerű felvetés érkezett. Szilágyi Pétertől az, hogy 
véleménye szerint alaptörvény-ellenes közösségi együttélés szabályainak meghatározása. 
Bekényi úr megmondja, hogy az alaptörvény melyik passzusa, melyik paragrafusa (Dr. 
Bekényi Józsefhez fordul.) írja elő azt, hogy „általánosan kötelező magatartási szabályok az 
alaptörvényben megjelölt jogalkotói hatáskörrel rendelkező szerv által megalkotott, hivatalos 
lapban kihirdetett jogszabály állapíthat meg”. Az alaptörvény mondja ki, hogy mitől kötelező, 
és az önkormányzati rendelet is jogszabály, tehát ez nem lehet alaptörvény-ellenes, hiszen 
éppen az alaptörvény teszi lehetővé, a fővárosi főpolgármester választást ez megválaszolta. 

Habis képviselő úrnak a felvetéséhez. Igen, így van, nem fogalmaz úgy, hogy kötelező 
és nem kötelező feladatok felsorolásánál, és való igaz, hogy amit itt 17 pontban felsorol az 
önkormányzati törvény, abból elvenni nem lehet, hozzáadni viszont igen. Így aztán nincs 
benne valóban az ivóvíz-szolgáltatás és a hulladékgazdálkodás sem, ez kifejez egyféle 
szándékot, hogy a felsorolásba nem került be. Én magam is egyetértek azzal, hogy ennek 
ellenére, hogy a törvény most tételesen nem tartalmazza, jövőben ugyanúgy önkormányzati 
feladat maradjon. Itt hívom fel az ágazati törvények jelentőségére a figyelmet, mert ezt a 
kérdést az ágazati törvény fogja kimondani, hogy egyébként mi és hogyan fogja ezt a 
közszolgáltatást megszervezni. Ez valóban egy szándékot kifejez, nem véletlenül maradt ki. 

67.§, a 10 százalék félreértelmezésen alapul. Nem arról van szó, hogy a költségvetési 
főösszeg 10 százalékánál többet a polgármester nem írhat alá, hanem arra, hogy a nem 
kötelezően ellátott, önként vállalt feladatokra betervezett költségvetési főösszegen belül 
maximum 10 százalék az, amit a polgármester önmaga dönthet el, hogy milyen célra 
történhet. Ha ezt a képviselők nem tudják elfogadni, én azzal maximálisan tudok azonosulni, 
hogy ne legyen ilyen korlátozás a gazdálkodás terén a polgármestereknek, akkor nyilván aztán 
ezen lehet is véleményem szerint módosítani. 

Differenciált feladatellátásnak van nyoma, hiszen kimondja a törvényjavaslat, hogy 
lényegében csak az láthat el feladatot, akinek egyébként a gazdasági ereje, az infrastruktúrája 
és a személyi feltételek megvannak. Egy sarkalatos törvénybe már elnézést, nem lehet többet 
belefogalmazni. Nyilván hogy a megszületendő költségvetési vagy önkormányzati 
finanszírozási törvény, vagy ki tudja, mi fogja valóban ezt szabályozni, ott ezt nyilván 
rendezni kell, de a helyi önkormányzati törvénnyel meghatározott elvek mentén. Nem úgy 
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mint most, hogy Gelencsér úr, képviselő úr által elmondott céllal, hogy egyébként bármilyen 
önkormányzat bármilyen feladatot vállalhat akár beruházásban, akár intézményi 
támogatásban, mindenben. Ennek egyszer s mindenkorra véget kell vetni, mert bizonyította az 
élet, hogy ez csak hihetetlen nagy ellentmondásokat okoz. 

Helyi adó beszámítás, igen ez a finanszírozás egyik legfontosabb alapelve kell, hogy 
legyen, hogy a helyi adók egy részét a feladatfinanszírozásban az állam kvázi, vagyis hogy az 
önkormányzat be fogja számítani a költségvetésébe. Ugyanakkor az is benne van ugyanezen 
törvény ugyanezen passzusában, hogy a helyi adó beszedési érdekeltséget viszont fenn kell 
tartani az önkormányzatok számára, tehát a teljes helyiadó-beszámítást nem lehet ilyen 
értelemben megvalósítani.  

Hitelfelvétel újragondolásával is egyetértek, ez igazából az alaptörvénynek az átvétele, 
ami ebben a törvényjavaslatban van. Ezt valószínűleg a stabilitási törvény, az 
adósságcsökkentésről szóló törvény tovább fogja majd taglalni, és ez egyébként nem azt 
jelenti, hogy maga a kormány fog ezekről a kérdésekről dönteni, hanem a kormányzatnak 
bármelyik szerve, amelyet majd a kormány fog kimondani, hogy az melyik legyen, és 
törvényben is fogja szabályozni. 

Bekényi főosztályvezető úr szerint most sem úgy van, hogy minősített többséggel kell 
a költségvetést és a beszámolót elfogadni. Egy mondatban hadd mondja már el, mert ez 
félreértéseken alapul. 

 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): A rendeletalkotási tárgykörök között 

szerepel, de ha a 15.§-át a jelenlegi hatályos önkormányzati törvénynek és a 10. §-át 
összevetjük, akkor van három rendeletalkotási tárgykör. Ez a helyi adó megállapítása, a 
költségvetés, zárszámadás elfogadása, ahol nem minősített többséget ír elő a törvény. Ezt 
megteheti, ez jelenleg sem alkotmányellenes, hiszen ez egy plusz követelmény, ahol a 
rendeletalkotásnál, ha minősített többséget követeltünk a helyi önkormányzatoktól, 
megmaradt a helyi képviselők több mint a fele. Ha a két rendelkezést összeveti alelnök úr és 
tisztelt képviselő urak, akkor ez a három rendeletalkotási tárgykör kivétel, nem igényel 
minősített többséget, de természetesen megfelel az alkotmánynak, és az új szabályozási 
törvény erre megoldást adott. 

 
TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Belügyminisztérium): Folytatva, tehát az elnevezés 

ne változzon, ez szerintem nem szakmai érv, és egy ilyen nagy horderejű változásnál ez 
véleményem szerint azért, mert a táblát le kell cserélni, ne hangozzon el a szakmai érvek 
között, nagyobb kiadással járó változásokat is megtettek már szerintem az érintett 
önkormányzatok. Véleményem szerint ez nem alapozza meg azt, hogy ezen ilyen értelemben 
ne változtassunk. Dicsérő szót nem hallottam, de hála Istennek utána hallottam, miután 
Hegedűs képviselő asszony elmondta a véleményét. Egyébként is hallottam, de nem az a 
törvényjavaslat célja, hogy dicsérgessék, hanem az, hogy a lehető legjobbat csináljuk.  

2000 főre reagáltam, a finanszírozás nem mostani kérdés, ez egy keretszabályozás. Az 
összeférhetetlenséget képviselő asszony félreértelmezte, tehát a bíróság abban az esetben, ha 
egy képviselőt jogtalan támadás ér az összeférhetetlenség miatt, még mindig ott van a bíróság, 
aki kimondhatja, hogy alaptalan az az összeférhetetlenségi vád. És ugyanúgy a 2000 fő fölötti 
polgármesteri döntést is az élet produkálta, hiszen vannak a településrendezéssel kapcsolatos 
olyan döntések, amelyek sürgősséget igényelnek, egyébként nem jogszabály- és nem 
törvényellenes, és egyébként a testület felhatalmazásával teheti meg a polgármester, tehát szó 
sincs arról. Ha valaki meghatalmazza, de nem a törvény hatalmazza itt föl, hanem maga a 
képviselő-testület fogja felhatalmazni, akkor ebben és ebben az ügyben ő nem kell, hogy kérje 
a képviselő-testület véleményét, hanem szabadon dönthet, tehát pontosan a gyorsaságot 
próbálja ez a szabály elősegíteni. 
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A kormányhivatal törvényt alkot, itt is megint a fele hangzott el. Az nem hangzott el, 
hogy akkor alkothat törvényt, hogy ha egyébként törvény előírja a testületnek, hogy 
alkossanak törvényt, és ő nem alkotja meg. Az ő általa elmondott példa a helyi adónál, nem 
ilyen. Azt nem kell megalkotni, de amikor a lakosság érdeke sérül, mert egy testület 
egyszerűen nem hajlandó elmenni testületi ülésre, és nincs meg a testületben a többség, és 
nem hozzák meg azt a rendeletet, ami a lakosság érdekét szolgálja és másik törvény előírja, 
akkor igenis legyen joga egy hivatalnak ezt megtennie. 

Apáti úrnak a 2000 főre reagáltam. Jegyző kinevezését átruházhatja, szerintem ez 
megfontolandó. Tóth úr véleményét köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ha Tóth 
képviselő úr megnézi az európai gyakorlatot, amire Gelencsér képviselő úr utalt, akkor ezeket 
a szavakat nem használná, hogy hatalomkoncentráció, autonómiának a csökkentése, az 
önkormányzati értékek devalválása véleményem szerint ezek nem jellemzik ezt az 
önkormányzati törvényt. Ez az önkormányzati törvény olyan lehetőséget ad a teljes 
önkormányzati rendszernek a megújulásra, amiben nem a likviditási nehézségek, nem a 
pénzügyi nehézségek, nem a tépelődés, hogy hogyan fogom megszervezni az önkormányzati 
szolgáltatást, hanem tiszta, átlátható viszonyokat teremt, amiben egyébként nyugodt és boldog 
polgármesterek lesznek, akik a lakosságot maximálisan ki fogják szolgálni, mind a működés, 
mindpedig a fejlődése szerint, ezért kérem a bizottságot, hogy támogassa. 

Döntés az általános vitára való alkalmasságról, bizottsági előadók állítása 

ELNÖK: Államtitkár úr, ez az utolsó befejezés oly szép volt, hogy ezután érzem a 
bizottság tagjain, hogy akarnak szavazni. Jó, akkor megkérdezem a bizottság tagjait, hogy aki 
általános vitára alkalmasnak tartja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 16 igen. 
Aki nem? (Szavazás.) 9 nem. Ellenvélemények kívánnak-e? (Jelzésre:) Kívánnak. Szintén 
Varga képviselő úr? (Varga Zoltán: Igen.) Akkor a kisebbségi véleményt Varga képviselő úr, 
a többségi véleményt Habis alelnök úr mondja el. Köszönöm szépen, államtitkár úr, a 
megjelenését, akkor a mai ülést berekesztjük. 
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