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Napirendi javaslat  
 

1. Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 

törvényjavaslat (T/5070. szám, új/átdolgozott változat a T/5066. szám helyett) 

(Dr. Navracsics Tibor, dr. Szabó Erika és Czunyiné dr. Bertalan Judit (Fidesz) 

képviselők önálló indítványa) 

(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Láng Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Habis László (KDNP), a bizottság alelnöke  
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Gajda Róbert (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz)  
Szekó József (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz)  
Lukács Zoltán (MSZP)  
Pál Tibor (MSZP)  
Dr. Tóth József (MSZP)  
Varga Zoltán (MSZP)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
Szilágyi Péter (LMP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dankó Béla (Fidesz) Gajda Róbertnek (Fidesz)  
Michl József (Fidesz) Habis Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) megérkezéséig Szekó Józsefnek (Fidesz)  
Kósa Lajos (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)  
Pogácsás Tibor (Fidesz) dr. Bóka Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Apáti István (Jobbik) Hegedűs Lorántnénak (Jobbik)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Czunyiné dr. Bertalan Judit (Fidesz), megyei kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 38 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok, hölgyeim és uraim. Elnézést kérek a késésért. Megkezdjük a mai munkát. 

A rendkívüli összehívás oka, ha jól tudom, hogy Esztergom Város Önkormányzata 
egyes intézményeinek átvételéről szóló T/5066. számú törvényjavaslat péntek este került 
benyújtásra, de ezen a héten már úgy néz ki, hogy szeretné tárgyalni a tisztelt Ház, ezért 
nekünk ma mindenképpen napirendre kellett tűzni. Ezért volt ez a rendkívüli összehívás. 

A jegyzőkönyv tanúsága szerint 18-an személyesen, és 6-an helyettesítéssel vannak 
jelen, tehát határozatképesek vagyunk. 

A napirendhez nem szeretnék semmit hozzáfűzni, egy napirendi pontunk van. Aki el 
tudja fogadni a napirendet, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)  

17 igennel elfogadtuk, köszönöm. 
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumból Zöld-Nagy Viktória helyettes 

államtitkár asszony van itt, jó napot kívánok. 
Meg szeretném kérni a helyettes államtitkár asszonyt, hogy röviden egy indoklással 

ismertesse a tartalmát, illetve kormányhivatal-vezető asszonyt is köszöntöm, és kérem, hogy 
röviden legyenek szívesek felvázolni nekünk, hogy miért kerül ez ide sürgősséggel, és miért 
kell megvitatni általános vitán ezt a javaslatot. Köszönöm. 

Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 
törvényjavaslat (T/5070. szám, új/átdolgozott változat a T/5066. szám helyett) 
(Dr. Navracsics Tibor, dr. Szabó Erika és Czunyiné dr. Bertalan Judit (Fidesz) 
képviselők önálló indítványa) (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-
vételéről és általános vita) 

Czunyiné dr. Bertalan Judit tájékoztatója 

CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), megyei kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott, előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A pénteken benyújtott 
törvényjavaslat alapján Esztergom tekintetében számba vettük azokat az intézményeket, 
amelyek korábban megyei önkormányzati szintű feladatellátásban voltak. Ezek az elmúlt évek 
során kerültek átadás-átvételre Esztergom városához. 

Az elmúlt napokban és az önkormányzati működés során az intézmények 
működtetésében kialakult probléma ösztönzött minket arra, hogy ezen feladatellátások 
tekintetében, ha nem is tudunk teljes körű megoldást adni a problémára, a megyei szintű 
feladatokat ellátó intézményeknél javaslatot teszünk a törvényjavaslatban foglaltak szerint a 
kormány által kijelölt szervhez való fenntartói jogok átszállására. 

A kormányhivatalnak a jogszabályok alapján meghatározott eszközapparátusa abban a 
közegben, ami Esztergomban az intézmények működését veszélyezteti, rendkívül korlátozott. 
Ülnek itt a bizottságban megyei képviselők is, talán vannak olyanok is a teremben, akik 
maguk is a kormányhivatalhoz fordultak törvényességi észrevétellel. Mindaddig, amíg a helyi 
önkormányzati döntéshozatalban reparációra van lehetőség, addig más eszközt mint módszert 
vagy javaslatot nem tud alkalmazni a közszolgáltatások, illetve a közfeladatok ellátására. Így 
a preambulumban, illetve az általános indokolásban foglaltak szerint a közszolgáltatások 
minőségének megtartása érdekében, a biztos feladatellátás és az ellátottak jogainak 
érdeksérelem nélküli védelme az, amelynek okán ez a törvényjavaslat benyújtásra került. 

Kérem a tisztelt bizottságot, hogy a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak 
támogassa, egyébként pedig a törvényjavaslat elfogadását támogassa. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Helyettes államtitkár asszony kívánja kiegészíteni? 

Dr. Zöld-Nagy Viktória tájékoztatója 

DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Csak annyiban, hogy mivel önálló képviselői indítványként került benyújtásra 
ez a törvényjavaslat, így a kormány részéről nem kormányálláspontot vagy tárcaálláspontot 
tudok mondani, hanem azt, hogy támogatjuk az előterjesztést. 

Kérdések, észrevételek, reagálások 

ELNÖK: Értem. Nagyon szépen köszönöm. Képviselőtársaimat kérdezem: kérdés 
van-e? (Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő úr. 

 
LUKÁCS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen. A törvényjavaslatnak két változatát 

ismerjük. Az egyiket ma olvashattuk, az előző javaslatot pedig pénteken. Jelentős különbség 
van a kettő között, mégpedig az egyik az, hogy az általános indokolásból kikerült az a 
félmondat, ami az önkormányzat törvénysértő és alkotmányellenes működésére hivatkozik. 
Kérdezem, hogy péntektől hétfőig helyreállt-e a törvényes és alkotmányos működés, és ezt 
hogyan oldották meg egy hétvége alatt? 

A másik kérdésem pedig az, hogy az 5. § teljes egészében elmarad a törvényből, ami 
éppen a lényege lett volna, ami arról szólt, hogy az állam átvállalja Esztergom Város 
Önkormányzata adósságállományából azon fennálló tartozásokat és járulékait, amelyek 
kifejezetten ezeknek az intézményeknek az adósságára vonatkozik. 

Azt gondolom, hogy azon a helyzeten, ami kialakult Esztergomban, nagyon-nagyon 
kis mértékben tud segíteni ez a törvény. Azt gondolom, nem biztos, hogy ez a jó irány, de 
kérdezem, hogy ez a két változtatás miért került így bele? 

 
ELNÖK: Köszönöm. Egyéb kérdés? (Jelzésre:) Tóth képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. TÓTH JÓZSEF (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Előterjesztők! Azt 

szeretném megkérdezni, hogy van-e információnk arról, hogy ezek az intézmények mennyi 
állami normatívát kapnak, és mennyit költenek. A kettő között, ha van különbség, akkor azt 
honnan teremtik elő, vagy ha átveszi az állam, akkor a normatíva elég-e a működésére? 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szilágyi képviselő úr! 
 
SZILÁGYI PÉTER (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni, 

hogy ezt a törvényjavaslatot benyújtották, remélhetőleg megnyugvást fog jelenteni a jelenlegi 
helyzetben. 

Az én kérdésem is az lenne, hogy miért készült el ez a második változat. Milyen újabb 
körülmények merültek fel péntek óta, amelyek indokolták ezeket a lényegi változásokat? Itt 
szeretném megjegyezni, hogy az elmúlt évben körülbelül háromszor kezdeményeztem, hogy a 
bizottság előtt hallgassuk meg a jelenlegi és a volt polgármestert, hogy meg tudjuk előzni a 
közben kialakult áldatlan állapotokat, ami miatt jelenleg mind a közvilágítás, mind a 
közétkeztetés szünetel. 

 
ELNÖK: Már van. 
 
SZILÁGYI PÉTER (LMP): Most már van, de néhány napig nem volt. Úgy gondolom, 

senkinek nem érdeke, hogy ez a helyzet tovább eszkalálódjon. Nagyon szeretném 
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megkérdezni kormánymegbízott asszonyt, hogy valójában mi indokolja ezeket az eltéréseket a 
mostani és a pénteki előterjesztés között. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Annyit engedjen meg, Szilágyi képviselő úr, hogy valóban egy komoly, és 

mondhatjuk úgy, hogy radikális lépés ez a törvényjavaslat, ami bejött elénk. Nyilván van oka, 
és erről vitatkozhatunk, de azt én továbbra sem gondolom, hogy érdemben bármit változtatott 
volna, látva a híradásokat meg egyébként a helyszíni beszámolókat, ha most idehívjuk az 
érintett feleket, és egyébként megkérdezzük, hogy meséljék el, hogy mi a helyzet, és bízunk 
abban, hogy itt a helyszínen nem verekednek össze. Tehát szerintem ennek érdemi haszna 
nem lett volna, maradjunk ennyiben. 

Hogy most elkezdünk érdemben foglalkozni a dologgal - ebben egyetértek képviselő 
úrral -, nyilván ez most már egy szükséges lépés. Azokat az állapotokat, amik az elmúlt 
hetekben voltak, hogy van étel, nincs étel, van világítás, nincs világítás, meg kell szüntetni. 
Gondolom, ezért született egyébként az előterjesztés is. 

Akkor most megadom a szót az előterjesztőnek, hogy ezekre a kérdésekre válaszoljon. 
 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), megyei kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott, előterjesztő: Köszönöm szépen. A péntek délután és a ma reggel újra 
benyújtásra került törvényjavaslat között valóban van eltérés. Az alkotmányos és törvényes 
működésre vonatkozó indokoló rész azért került kiemelésre, mert úgymond nem változott 
semmi egyébként, de a törvénytelenség és az alkotmányellenesség kimondása nem önálló 
képviselői jog, annak megvannak az arra hivatott szervei, akik ezt megállapíthatják. 

Csak megismételni tudom azt a mondatomat, hogy a jelenleg hatályos Ötv. és a 
kormányhivatalok működéséről szóló jogszabályok alapján mindaddig ezt a felterjesztést - 
nyilván értem a célzást, amire képviselő úr utalt - nem teheti meg a kormányhivatal, amíg 
helyben az önkormányzat képviselő-testületének reparációra lehetősége van. Jelen pillanatban 
ez még adott, hiszen a korábbi, általunk törvényességi felhívásokban törvénytelennek 
minősített döntéseinek a reparációja vagy egyéb más szervek általi vizsgálata folyamatban 
van. Ez az egyik ok. 

A másik: egyébként pedig az a fajta működésképtelenség, amely fennáll, nem azonos a 
jogi működésképtelenséggel, itt a jogszabályok egyértelműek. 

Az 5. §, amire képviselő úr utalt, a finanszírozással, illetve az adósságátvállalással 
összefügg, és az NGM-mel további egyeztetés szükséges. Egyébként pedig a következő, hogy 
a normatív finanszírozás és a tényleges működési költségek közötti különbözetre vonatkozó, 
az intézmények működési költségvetéseinek a számait elkezdtük vizsgálni. Nyilván egy olyan 
számot tudunk, amely a tavalyi évi válságköltségvetésben benyújtásra került az intézmények 
működtetésére. Többek között ezért szükséges az, hogy tételesen az intézmények 
működtetésével kapcsolatos források, illetve finanszírozás vizsgálható legyen. 

A megoldás egyébként, említettem az elején, hogy részmegoldás. Valóban nagy lépés. 
A megyei intézmények konszolidációjáról szóló törvényben foglaltak logikájára épül, éppen 
ezért a megyei intézményi feladatok átvételére tettünk javaslatot. A visszajelzések szerint 
pedig - talán ennyit meg szabad engednem előterjesztőként és a megyében élőként - az érintett 
intézmények és a feladatellátással érintettek egy kicsit megnyugodtak. 

Az a része pedig, ami a közvilágítást és a közétkeztetést jelenti, szeretném önöket 
tájékoztatni, hogy a mai nappal helyreállt, hiszen az elmúlt pénteki testületi döntést követően 
tájékoztatást kértem a polgármester asszonytól, hogy az ott megszavazott forrás, miután 
biztosításra került, utalásra kerültek mind a közvilágítást szolgáltatónak, mind pedig a 
közétkeztetést biztosító szolgáltatónak. De ez a törvényjavaslat csak részben, a 
közétkeztetéssel érintett részben kívánja rendezni ezt a problémát. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Észrevételek vannak-e? Még egy kör van-e esetleg a 
bizottság részéről? (Jelzésre:) Most Szilágyi képviselő úrral kezdjük, hogy igazságosak 
legyünk. 

 
SZILÁGYI PÉTER (LMP): (A mikrofon nem jól működik, a hozzászólás csak részben 

hallható.) Köszönöm szépen. Egy pozitív dolgot tudok mondani… 
 
ELNÖK: Mikrofonba, képviselő úr! Mert nem halljuk. (Közbeszólások: Nem sikerült 

még megjavítani.) 
 
SZILÁGYI PÉTER (LMP): Nem sikerült még megjavítani, igen. Tehát azt szeretném 

elismételni, hogy köszönjük szépen, hogy a Montágh-iskola is bekerült a megmentésre 
érdemesnek minősített intézmények közé, ez nagy megkönnyebbülést okoz az ott tanítóknak 
és az ott tanulóknak is. 

Továbbra sem értem azt, hogy miért gondolta az előterjesztő, hogy az 
alkotmányellenesség kikerült ebből a törvényjavaslatból, és miért tartják ezt indokoltnak. 
Meggyőződésem, hogy ha a pénteki verzió kapcsán úgy látták, hogy az alkotmányellenesség 
fennáll, akkor ez nyilván a kormány részére a hatályos Ötv. alapján felhatalmazást adott volna 
arra, hogy a képviselő-testületet feloszlassák, és egy új választást lehessen tartani. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Lukács képviselő úr. 
 
LUKÁCS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Örülhetünk, hogy a Montágh-iskola 

belekerült ebbe, csak szólok, hogy a Montágh-iskola még a megye fenntartásában van, tehát 
még a megyétől sem vették el, de máris elvették a várostól. Először még át kellene, hogy 
kerüljön oda. 

Amit én gondolok, hogy az önkormányzat törvénysértően és alkotmányellenesen 
működik. Ebben az ügyben beadvánnyal fogunk fordulni, és ezt meg kell állapítani. 
Esztergom most már évek óta lejtőn van, évek óta olyan helyzet kezd kialakulni, és most már 
alakult ki végérvényesen, ami teljesen kaotikus viszonyokat eredményez ebben a sokkal jobb 
sorsa érdemes városban. Ebben ez a lépés egy kis lépés lehet, bár hozzáteszem, hogy az igazi 
hatását nem fogja elérni. 

Ami pedig az 5. § kivételét jelenti, és azt a választ, amit Tóth képviselőtársamnak a 
képviselő asszony mondott, az azt jelenti, hogy ez nyilván némileg el van kapkodva, bár azt is 
elismerem, hogy valamit sürgősen tenni kell. De pontosan a finanszírozási kérdésekre nem 
kaptunk választ, ami pedig az egész törvény lényegét érinti. Arról van szó, hogy ha a város 
nem tudja finanszírozni, akkor finanszírozza az állam, viszont a finanszírozás kérdései 
sincsenek eldöntve. 

Azt gondolom, hogy a leginkább jó megoldás ebben a kérdésben az lenne, ha végre 
megállapítanák, hogy ez a képviselő-testület törvényellenesen működik, ez a képviselő-
testület alkotmányellenesen működik, nem látja el a feladatát, és a közeljövőben nem is tudja 
normálisan ellátni a feladatát. Úgyhogy mindenképpen az lenne a jó megoldás, ha a 
képviselő-testületet a parlament feloszlatná, és új választásokat írnának ki. Mert mindaddig, 
amíg ez a helyzet fennáll Esztergomban, addig az ilyen típusú törvényekkel sem megyünk 
semmire, mert az ugyan talán megoldja néhány intézménynek a működését, de ugyanaz a 
kaotikus állapot marad fönn Esztergomban, mint eddig, és ezeken az intézményi problémákon 
kívül még jó sok probléma van, amit ez a törvény egyáltalán nem old meg. Tehát, ha azt 
akarjuk, hogy Esztergomban nyugalom legyen, és valamilyen módon el lehessen kezdeni a 
várost normálisan működtetni, akkor bizony új választásokat kell ott kiírni. Mi ebben fogunk 
is kezdeményezéseket tenni. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Akkor megadnám még reagálásra a 

kormányhivatal-vezető asszonynak a szót, és utána lezárom a vitát. 
 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), megyei kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott, előterjesztő: Csak egy mondat, képviselő úr, hogy a Montágh-iskola a 
város fenntartásában van. Valóban voltak korábban olyan kezdeményezések, hogy átkerüljön 
a megyéhez, és a megyei önkormányzaton egy sajátos szerződésben látják el, de nem megyei 
fenntartású a Montágh-iskola. Az adatbázisból, illetve az azonosítókból ez egyértelműen 
kiderül. Köszönöm szépen. 

Döntés a tárgysorozatba-vételről és az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor megkérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki 
tárgysorozatba-vételét támogatja ennek a törvényjavaslatnak, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.)  

16 igen. 
Aki nem? (Szavazás.) 2 nem. 
És aki tartózkodott? (Szavazás.)  
5 tartózkodás. 
Az általános vitára való alkalmasságot ki az, aki támogatni tudja? (Szavazás.) 
16 igen. 
Aki nem? (Szavazás.) 2 nem. 
És akkor 5 tartózkodással, ha jól érzem. 

Döntés bizottsági előadók állításáról 

Előadót kellene állítani. Nálunk Gajda képviselő úr lenne ennek az oldalnak az 
előadója. (Jelzésre:) Lukács Zoltán képviselő úr pedig az ellenzéki véleményt tolmácsolja 
majd. 

Elnöki zárszó 

Nagyon szépen köszönöm a mai megjelenést. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 56 perc)  
  

Dr. Láng Zsolt 
a bizottság elnöke 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Hegedűs Éva 


