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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 
 
Babák Mihály (Fidesz) 
Dr. Bóka István (Fidesz) 
Gajda Róbert (Fidesz) 
Gelencsér Attila (Fidesz) 
László Tamás (Fidesz) 
Nagy Csaba (Fidesz) 
Pogácsás Tibor (Fidesz) 
Schmidt Csaba (Fidesz) 
Szedlák Attila (Fidesz) 
Szekó József (Fidesz) 
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) 
Tasó László (Fidesz) 
Dr. Tiba István (Fidesz) 
Vigh László (Fidesz) 
Michl József (KDNP) 
Pál Tibor (MSZP) 
Varga Zoltán (MSZP) 
Hegedűs Lorántné (Jobbik) 
Lengyel Szilvia (LMP) 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Apáti István (Jobbik) Hegedűs Lorántnének (Jobbik) 
Dankó Béla (Fidesz) Gajda Róbertnek (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz) megérkezéséig Szedlák Attilának (Fidesz)  
Kósa Lajos (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)  
Kovács Péter (Fidesz) Nagy Csabának (Fidesz)  
Pogácsás Tibor (Fidesz) megérkezéséig dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Schmidt Csaba (Fidesz) megérkezéséig Vigh Lászlónak (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz) megérkezéséig Szekó Józsefnek (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz) megérkezéséig dr. Bóka Istvánnak (Fidesz)  
Michl József (KDNP) megérkezéséig Habis Lászlónak (KDNP)  
Lukács Zoltán (MSZP) Varga Zoltánnak (MSZP)  
Dr. Tóth József (MSZP) Pál Tibornak (MSZP)  
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók 
 
Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Peresztegi Gergely főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Nagy Ágnes számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék)  
Kanyó Lóránt István főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 03 perc.) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok, hölgyeim és uraim! Megkezdjük mai bizottsági ülésünket; 12-en személyesen és 5-
en helyettesítéssel vesznek részt a bizottsági ülésen, tehát határozatképes a bizottság. 

Az eredeti napirendi javaslathoz képest nem szeretnék semmit változtatni. Aki el tudja 
így fogadni a napirendet, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag 
elfogadtuk. Köszönöm szépen.  

Egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12615. szám) (A bizottság 
feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Az első napirendi pontunk az egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés 
hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról szóló javaslat, T/12615. szám. A 
bizottság feladatkörébe tartózó módosító javaslatok megvitatása következik.  

Köszöntöm Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár asszonyt. Szeretném 
megkérdezni helyettes államtitkár asszonyt, hogy a módosítókkal kapcsolatban tárca- vagy 
kormányálláspontot fog-e mondani.  

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Kormányálláspontot fogok mondani. (Lukács Tamás 
megérkezik az ülésre.) 

 
ELNÖK: Kormányálláspontot, kiváló. Köszönöm. (Babák Mihály megérkezik az 

ülésre.) 
Akkor vágjunk is bele! A 2. számú módosító javaslat Harangozó Tamás és Iváncsik 

Imre javaslata.  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki 

támogatja. (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.  
A 4. számú Harangozó Tamás és Iváncsik Imre javaslata.  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 

Egyharmad sem támogatja.  
Az 5. pont Harangozó Tamás és Iváncsik Imre javaslata.  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 

Egyharmad sem támogatja. (Lengyel Szilvia megérkezik az ülésre.) 
A 7. számú Harangozó Tamás és Iváncsik Imre javaslata.  
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DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 

Egyharmad sem támogatja.  
A 8. pont Szél Bernadett-Mile. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Senki sem 

jelentkezik.) Egyharmad sem támogatja.  
A 11. pont Harangozó Tamás és Iváncsik Imre javaslata.  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 

Egyharmad sem támogatja.  
A 13. pont Harangozó Tamás és Iváncsik Imre javaslata.  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 

Egyharmad sem támogatja.  
A 15. pont Harangozó Tamás és Iváncsik Imre javaslata.  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 

Egyharmad sem támogatja.  
A 16. pont Farkas Zoltán képviselő úr javaslata. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki 

támogatja. (Szavazás.) 20 igennel támogattuk. 
A 19. pont szintén Harangozó Tamás és Iváncsik Imre javaslata.  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 

Egyharmad sem támogatja. Köszönöm szépen a helyettes államtitkár asszonynak a 
megjelenést.  
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a) Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/12415. szám) (Általános vita) 

A második napirendi pont Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 
T/12415. számú törvényjavaslat. Általános vita, ezen belül az Állami Számvevőszék 
véleménye, illetve a Költségvetési Tanács véleménye is. 

A jegyzőkönyvem szerint a Nemzetgazdasági Minisztériumból Peresztegi Gergely 
főosztályvezető úr… Nincs. (Közbeszólás: Kint van!) Nézzük meg! A Költségvetési 
Tanácstól Özvegy Gergely referens úr van jelölve. Őt sem látjuk egyelőre. Az Állami 
Számvevőszéktől Szirti Kinga… (Nincs jelzés.) Nagyon jó. Akkor majd, aki itt van, az 
elmondja, hogy kicsoda és honnan jött. A Belügyminisztériumból Papp Magdolna Emese 
főosztályvezető? (Senki sem jelentkezik.) Kiváló. (A Nemzetgazdasági Minisztérium képviselői 
megérkeznek a terembe.) 

Az lenne a kérdésem, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumból ki érkezett.  
 
PERESZTEGI GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Peresztegi Gergely 

vagyok. 
 
ELNÖK: Jó reggelt kívánok főosztályvezető úr! Előttünk fekszik a törvényjavaslat. 

Szeretném megkérdezni főosztályvezető urat, hogy kíván-e egy rövid összefoglalót, 
tájékoztatót nyújtani. (Jelzésre:) Kíván. 

Öné a szó. Bocsánat, mielőtt elkezdi! (A meghívottak felé:) Bemutatkozna a hölgy a 
jegyzőkönyv számára, hogy akkor önök honnan érkeztek? 

 
DR. NAGY ÁGNES (Állami Számvevőszék): Az Állami Számvevőszék 

képviseletében dr. Nagy Ágnes. 
 
ELNÖK: Dr. Nagy Ágnes tanácsos asszony, az Állami Számvevőszék részéről. És a 

kolléganője?  
 
VICZE KLÁRA (Állami Számvevőszék): Vicze Klára számvevő tanácsos az Állami 

Számvevőszék részéről. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, akkor jegyzőkönyvbe vettük. Utána önöké a szó. 
Parancsoljon, főosztályvezető úr! 

Peresztegi Gergely szóbeli kiegészítése 

PERESZTEGI GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Elöljáróban szeretnék néhány szót szólni a költségvetési törvényjavaslatot megalapozó 
makrogazdasági feltételekről, és ezt követően térnék rá az önkormányzatokat kifejezetten 
érintő kérdésekre és az önkormányzati fejezet főbb jellemzőire. (Dr. Bóka István megérkezik 
az ülésre.) 

A kormány kitűzött gazdaságpolitikai célja továbbra is az államadósság csökkentése, 
és a költségvetési hiány 3 százalék alatt tartása, a foglalkoztatás bővítése és a 
versenyképesség javítása, a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosításának érdekében. 
Az elmúlt három és fél évben jelentős strukturális átalakításokat hajtott végre ennek 
érdekében a kormány, amely intézkedések hatására a költségvetési hiány és a GDP-arányos 
államadósság érdemben csökkent az elmúlt három és fél évben.  

Magyarország 2013 júniusában kikerült a túlzottdeficit-eljárás alól. 2014-ben 
várhatóan 2 százalék, illetve 2 százalék feletti GDP-növekedés prognosztizálható. Az 
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inflációs ráta is 2,4 százalékra várható. Ez is jelentősen csökken különböző intézkedések 
hatására. 

Ebben a makrogazdasági környezetben kell figyelembe venni az önkormányzatok 
költségvetését, költségvetési helyzetét. Az önkormányzatok 2014-ben hitelforrások nélkül 
mintegy 2355,8 milliárd forinttal gazdálkodhatnak. Ehhez a központi költségvetés a 
benyújtott törvényjavaslat alapján 703,6 milliárd forint támogatást biztosít.  

A főbb változások a 2013. évhez képest, a báziskorrekciók figyelembevétele mellett, 
az alábbiakban foglalhatók össze. Ebben az évben, 2013 szeptemberétől elindult a pedagógus-
életpálya bevezetése, amelynek az első ütemében a teljes béremelés 60 százalékos biztosítása 
történt meg szeptembertől. Ez bázisba épülő korrekciót jelent. Ez 6856 millió forinttal növeli 
a jövő évi alapszámot. (Pogácsás Tibor megérkezik az ülésre.) 

Főbb tételeket mondanék csak. A szerkezetátalakítási tartalék ebben az évben 3000 
millió forinttal növekedett, amely a XX. fejezetből érkezett. Tehát tulajdonképpen a korábban 
MIK-fenntartású intézményeknek az önkormányzati működtetésével összefüggő kiadásokra 
kapta a fejezet.  

A járási hivatalok által fizetendő szociális segélyekre történt egy átcsoportosítás a IX. 
fejezetből, hiszen ez a feladat elkerült az önkormányzatoktól. Ez 487,1 millió forinttal 
csökkentette a IX. fejezetet. Így tehát a 2014. évi bázis-előirányzat 645 ezer millió forint volt. 

A főbb növekedési tételek, többletek, amelyeket a fejezet 2014-re kapott. 
Tulajdonképpen a pedagóguséletpálya-modell bevezetésének az egész éves hatása 24 386 
millió forintot jelent. Növekedett az európai uniós saját forrás kiegészítésére biztosított 
pályázatos forrás 3 milliárd forinttal. A kulturális fejezetben a települési önkormányzatok által 
fenntartott, illetve támogatott zenekarok és énekkarok működésének támogatására 630 millió 
forintos többlet érkezett a fejezetbe. Fontosabb tételek még a fejezeti tartalék emelése, amely 
az általános problémák kezelését célozza, illetve az e-útdíj fuvarozói kompenzációja miatti 
önkormányzati bevételkiesés ellentételezésére épül be egy 10 ezer millió forintos tétel, amely 
a központosított előirányzatok között szolgálja az önkormányzati bevételkiesés támogatását. 

Új elem az adósságkonszolidációban részt nem vett településeknek egy fejlesztési 
támogatási előirányzat beemelése a 2014. évi költségvetési törvényjavaslatba. Ez szintén 10 
milliárd forintos tételt jelent.  

Összességében a kulturális támogatások bővítése különböző jogcímeken, elsősorban 
muzeális feladatok, kisebb részben kistelepülések könyvtári feladatainak támogatásának 
bővítése jogcímeken 720 millió forintos összegben, illetve az idei évben 700 millió forintos 
önkormányzati fejlesztéses pályázati előirányzat, amelyről a belügyminiszter döntött, ennek 
az emelése 300 millió forinttal történik meg. Kisebb tétel az üdülői feladatokkal kapcsolatos 
támogatások növekedése, amelyet az ez irányú idegenforgalmi adóforintok növekedése 
alapján biztosít a központi költségvetés. (Gelencsér Attila megérkezik az ülésre.)  

A számokon túl részleteiben néhány szót indokolt szólni az egyes ágazati, illetve 
általános feladatok támogatási rendszerében bekövetkező változásokról. Kezdeném az 
általános működési feltételekhez kapcsolódó támogatási rendszerrel összefüggő 
módosításokkal. Ebben az első tételt az önkormányzati hivatal működésének támogatása 
jelenti. Fontos kiemelni, hogy a 2013. évben megalakult közös hivatalok alapján beállt a 
hivatali rendszer támogatása. A 2013. évben még a körjegyzőségek támogatására négyhavi 
támogatási rész is megjelent a 2013-as költségvetési törvényben, ’14-ben már a hivatalok 
támogatása közös hivatalok támogatásán keresztül biztosított. Az elismert hivatali létszámra 4 
millió 580 ezer forint támogatást biztosít a központi költségvetés. Ez az idei évivel azonos 
összegű.  

Alapvető változások csak ott következtek be, hogy a községek és a városok alsó, 
illetve felső kategóriájánál az elismert hivatali létszám minimuma, maximuma változott. Ott 
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volt egy aránytalanság a községek és a kisvárosok között, és ezért ez a kis korrekció 
bekövetkezett.  

Elöljáróban annyit szeretnék mondani, hogy az önkormányzati körben a hivatali 
létszám 25 ezer fős támogatásra állt be, tehát a teljes elismert hivatali létszám az 
önkormányzati rendszerben 25 ezer fő, és ennél több létszámot a kormány nem kíván 
támogatni. (Tasó László megérkezik az ülésre.) 

A településüzemeltetési feladatokkal kapcsolatos feladatok esetében egy fontos 
változás bekövetkezett, amely az önkormányzati tényleges nettó működési kiadásokhoz 
képest egy általános, a települések kategóriánkénti tényleges nettó kiadásaihoz kapcsolódó 
átlagos szinthez viszonyítva biztosít támogatást. Így azon települések, amelyek esetében 
2013-ban problémát jelentett az, hogy a 2011. évi beszámolójukban kisebb nettó működési 
kiadást tudtak az egyes településüzemeltetési feladatokhoz biztosítani, az nem jelent már a 
támogatások vonatkozásában egy az egyes megfeleltetést. Tehát a kategóriánkénti átlaghoz 
kapcsolódó támogatás kezeli ezt a típusú problémát. Bízunk benne, hogy a településektől 
érkező jelzések alapján ez az új finanszírozási modell minden településnek kedvezőbb lesz, 
főleg ott, ahol ezek a problémák jelentkeztek ebben az évben.  

A kistelepülések jelzései alapján a lakosságszám alapú támogatás, amely 2700 
forint/fő támogatást jelentett az idei évben, ennek az alsó határa 3 millió forint volt. A 
következő évben a 2000 fő lakosú és a 20 ezer forint/fő egy főre jutó iparűzési adóerő-
képességet el nem érő települések esetében az alsó határ, tehát a 3 millió forint 4 millióra 
növekszik, ezzel is segítve a kisebb települések és az alacsonyabb jövedelemtermelő-
képességgel bíró települések helyzetét.  

A beszámításról fontos néhány szót szólni, amely ebben az évben került bevezetésre. 
A következő évben a szerkezetátalakítási tartalékban idei évben kezelt helyzetek beépülése 
várható. Azaz a 15 ezer forint egy főre jutó adóerő-képesség alatti települések esetén sávosan 
jelenik meg a beszámítás, 15 ezer forint/fő fölött érvényesül a félszázalékos elvonás. 
Ugyanakkor 15 ezer alatt csak sávosan jelentkezik. Ötezer forint/fő egy főre jutó adóerő-
képesség alatt egyáltalán nem érinti a településeket a beszámítás rendszere, így a teljes 
támogatási összeg megjelenik az ő esetükben. 

A beszámítás esetében egy fontos különbség van az idei évhez képest ezen túlmenően, 
ez pedig az, hogy a beszámítás alá bekerült még két támogatási elem. Az egyik ez a lakos 
alapon 2700 forintos támogatás, illetve a pénzbeni ellátásokhoz biztosított önerő támogatása, 
ugye ez a szociális ágazatra van, a kötelezően biztosított segélyek önerejéhez járul hozzá, 
illetve a méltányossági önkormányzati hatáskörben lévő segélyek forrását célozza. (Dr. Tiba 
István megérkezik az ülésre.) 

Köznevelési feladatok esetében fontos kiemelni, amiről már volt szó, a pedagógus-
életpálya egész évre történő kiterjesztését, illetve a szeptembertől az újabb béremelés, a 60 
százalékon felüli 10 százalék béremelés bevezetése, amelyhez kapcsolódóan a központi 
költségvetés biztosít a három hónap tényleges kifizetéshez az óvodapedagógusok esetében 
egy többletforrást.  

Szociális területen továbbra is alapvető feladata az önkormányzatoknak a segélyezési 
feladatok, illetve az alapellátási feladatok biztosítása. Szakosított ellátások közül egyetlenegy 
elem maradt meg, amely 2014-ben is megjelenik, és a központi költségvetés támogatást 
biztosít hozzá. Alapvetően a szociális segélyezési feladatok nem változtak.  

Az alapellátások esetében a támogatásokban bekövetkező változások a 
következőképpen foglalhatók össze. A családsegítési és gyermekjóléti alapellátások esetében 
megszűnik azon önkormányzatok támogatása, akik ezeket a feladatokat működési engedély 
nélkül látták el, tehát a központi költségvetés innentől kezdve csak a működési engedéllyel 
rendelkező szolgáltatás után biztosít támogatást, ezzel ennek a támogatásrésznek, a belépő új 
jogcímként létrejövő kistelepülések szociális feladatainak ellátását szolgáló támogatási 
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jogcímbe, mely szintén a 2000 fő alatti települések szociális feladatainak ellátásához biztosít 
egyfajta kiegészítő támogatást. Ott, ahol az egy főre jutó adóerő-képesség nem éri el a 20 ezer 
forintot, ez a támogatási összeg ezer forint lakosonként, melynek minimális összege legalább 
600 ezer forint.  

Fontos kiemelni a bölcsődei ellátás finanszírozásának a változását, amely nem a 
fajlagos összeg változásában érhető tetten, hanem abban, hogy nem a bölcsődei ellátást 
ténylegesen igénybevevő gyerekek számához igazodik a támogatás, hanem a beíratott 
gyermekek számához, amely jelentős változás ahhoz képest, hogy a fajlagos összeg sem 
változik, ugyanis 37 ezer bölcsődei férőhelyre jelenleg 23 ezer ténylegesen támogatott ellátott 
van a rendszerben. Ennek a számnak a felfutását jelenti azt, hogy a beíratott gyermekek száma 
után vehető igénybe a támogatás. Fontos kiemelni, hogy ezzel összefüggésben a bölcsődei 
ellátásnak a társult kiegészítő támogatása megszűnik. Ez is beépül abba az előirányzat-
növekedésbe, amely szükséges ahhoz, hogy a bölcsődei ellátásban ezt a típusú változást a 
központi költségvetés a támogatással biztosítani tudja.  

Szakosított ellátás tekintetében egyetlenegy változás van, az intézményi vezetőnek a 
bére az intézményüzemeltetési résznél kerül elismerésre, és nem a dolgozói létszámhoz 
kapcsolódó bértámogatás keretében. (Schmidt Csaba megérkezik az ülésre.) A forrás itt is 
továbbra is biztosított, és ez a támogatási rendszer ebben az évben is megfelelően biztosította 
a szakosított ellátáshoz a támogatást.  

A gyermekétkeztetési feladatok átkerülnek a köznevelési feladatok közül a szociális 
ágazatba. Ez ténylegesen csak egy átrendezést jelent, hiszen itt a gyermekvédelmi törvény 
mondja ki, hogy mi az önkormányzati kötelező feladat a gyermekétkeztetési feladat kapcsán, 
ezért indokolt, hogy a szociális ágazatban jelenítsük meg a teljes támogatási előirányzatot is.  

Fontos változás, hogy az ez évi szerkezetátalakítási tartalékból kiegészítő 
támogatásként biztosított gyermekétkeztetési feladatokhoz biztosított támogatás bizonyos 
értelemben beépül a jövő évi gyermekétkeztetési feladatok támogatásai közé. Egyfelől marad 
alaptámogatásként az a 102 ezer forintos fajlagos összeg, amely a 2013. évben is szerepel, de 
az előirányzat mintegy 7 milliárd forint többletet tartalmaz az idei évhez képest, és így 
megjelenik egy kiegészítő támogatási elem, amely szintén a 20 ezer forintot el nem érő 
iparűzési adóerő-képességgel rendelkező települések számára biztosít egy kiegészítő 
támogatást, amely esetében kifejezetten a tényleges, tehát térítési díjból és központi 
költségvetésből származó bevételekhez kapcsolódó rés, ha lehet így fogalmazni, támogatását 
szolgálja annak érdekében, hogy ezen települési kör is biztosítani tudja teljes mértékben ezt a 
feladatot.  

Ennek a kiegészítő támogatásnak a felhasználásáról a törvényjavaslat alapján három 
miniszter január 4-éig dönt. Így tehát, ha ez a javaslat így marad, akkor januárban 
természetesen a kiegészítő támogatást is igénybe vehetik az önkormányzatok, szemben az idei 
évvel, ahol az év közepén került sor e forrás szétosztására.  

A kulturális feladatokról néhány szóban. Alapvetően a finanszírozási struktúra és a 
támogatási jogcímek nem változtak. A többletek a korábban elmondottak alapján elsősorban a 
muzeális feladatokhoz kapcsolódtak, illetve a kistelepülések könyvtári szolgáltatásához, 
illetve egy bizonyos elem, a települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott 
zenekarok és énekkarok működésére ebben az évben a rendkívüli kormányzati tartalékból 
biztosított 630 millió forint beépül a támogatási rendszerbe, és így biztosítja ezen zenekarok 
és énekkarok működéséhez a forrásokat.  

A fejlesztési típusú pályázatok esetében kiemelném ismételten, amit korábban a 
többletek kapcsán az önkormányzati fejezet kapcsán elmondtam. Ami fontos elem, talán ez 
kiemelendő még egyszer, az adósságkonszolidációban részt nem vett települések számára 
biztosít a központosított előirányzatok között a költségvetés 10 milliárd forintos támogatási 
jogcímet, amely ezen településeket kiemelten támogatja.  
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Köszönöm szépen, röviden ennyit szerettem volna elmondani. 

b) Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslatról (T/12415/2. szám) 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az Állami Számvevőszéktől Nagy Ágnes tanácsos 
asszony mondja el a Számvevőszék véleményét.  

Dr. Nagy Ágnes szóbeli kiegészítése 

DR. NAGY ÁGNES (Állami Számvevőszék): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Az Állami Számvevőszék a törvényi kötelezettségének tett eleget, amikor véleményezte a 
2014. évi költségvetési törvényjavaslatot, és a 2014. évi költségvetési tervezőmunkát. 

Elsősorban arra kerestük a választ, hogy a költségvetési javaslat összeállítása 
megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a bevételi és kiadási előirányzatok megfelelően 
megalapozottak-e, kidolgozták-e azokat az irányszámokat, amelyek hosszú távra, 2015-2017, 
2014-2020 évre vonatkozóan jogszabályi kötelezettségként elő voltak írva, számításba vették-
e az EU-tagságból adódó pénzügyi kötelezettségeket. A helyi önkormányzatok esetében 
kifejezetten arra irányult a vizsgálat, hogy a tervezés megalapozott volt-e, megfelelő 
háttérszámításokkal alátámasztották-e az előirányzatok törvénybe foglalását.  

Az alaptörvényben és a stabilitási törvényben foglaltak alapján arra kerestük a választ, 
hogy érvényesül-e az államadósság-szabály, viszont szeretnénk kiemelni, hogy a 
makrogazdasági prognózis megbízhatóságát nem vizsgáltuk, így a makrogazdasági mutatókat 
kifejezetten csak abból a célból vizsgáltuk, hogy azok a prognózisnak megfelelően kerültek-e 
a költségvetési törvényjavaslatba.  

Szintén nem foglalkoztunk az aktuális gazdasági-társadalompolitikai kérdések 
vizsgálatával. Úgy gondoltuk, hogy a véleményezésben ez nem képezi az Állami 
Számvevőszék feladatát.  

A véleményezés megfogalmazásánál egy előzetesen közzétett módszertan alapján, 
úgynevezett minősítési kategóriák szerint vizsgáltuk az előirányzatok megalapozottságát 
„megalapozott”, „részben megalapozott” és „nem megalapozott” kategóriák szerint. Örömmel 
számolhatok be önöknek, hogy jelentős előrelépést tapasztaltunk, mert nem megalapozott 
előirányzattal nem találkoztunk.  

Az előirányzatok esetében a felmerülhetnek különböző kockázatok, és vizsgáltuk, 
hogy ezeket a kockázatokat figyelembe vették-e a tervezőmunka során, és hogy a kockázatok 
kezelésére a költségvetésiterv-javaslatokban megfelelő intézkedéseket terveztek-e. Az 
ellenőrzésünk lefedettsége a kiadások főösszegénél 88,6 százalékos, a bevételi főösszegeknél 
pedig 93,6 százalékos volt.  

Szeretném még kiemelni azt is, hogy ezen ellenőrzésünk egy sajátossága, hogy csak 
egy adott állapotra tekintettel tudtuk megfogalmazni a véleményben foglaltakat, tekintettel 
arra, hogy a költségvetési tervezőmunka lezárása gyakorlatilag majd csak decemberben 
történik meg. Ezért miközben a helyszíni ellenőrzés már szeptember közepén lezárult, adtunk 
lehetőséget arra a tárcáknak, hogy még pótlólagosan küldjenek meg dokumentumokat, és 
természetesen ezeket is figyelembe vettük, egészen a vélemény lezárásának időpontjáig. 

A főbb megállapításokból csak annyit szeretnék röviden kiemelni, hogy az 
alaptörvényben és a stabilitási törvényben meghatározottaknak megfelel az államadóssági 
szabály betartása. Szintén betartották az államháztartásról szóló törvény előírásait a 
tervezőmunka során. Rendelkeztek a tartalékokról, így az Országvédelmi Alapról is.  

Kockázatot elsősorban a bevételi oldalon tártunk fel, különösen az adóknál; 52,6 
százalékát minősítettük megalapozottnak, és 47,4 százalékát pedig részben megalapozottnak.  

A korábbi években tapasztalt hiányosságok fordultak most is elő, azaz, hogy a 
kapcsolódó törvények nem készültek el. Legsúlyosabb hiányosságként értékeltük, hogy az 
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adótörvényekkel kapcsolatos törvényi előkészítő munka, annak az eredménye nem állt még 
rendelkezésünkre. 

A hiánnyal kapcsolatban megállapítottuk, hogy a 2014. évi hiánycél szerintünk 
tartható. Megállapítottuk azt is, hogy az uniós módszertan szerinti hiány 0,1 százalékkal 
marad el a törvényi követelmény szerinti 3 százalékos követelménytől. Emiatt itt 
kockázatokat érzünk és állapítottunk meg. A központi költségvetés tervezete hiányával 
összefüggésben a kincstári egységes számla folyamatos likviditásának biztosítására a 
finanszírozási elképzeléseket számszakilag kimunkáltnak és alátámasztottnak értékeltük.  

Az állami vagyon tekintetében a bevételek 34,5 százaléka, míg a kiadások 75,4 
százaléka volt a minősítésünk szerint megalapozott. Hiányosságokat elsősorban a 
frekvenciahasznosítás iránti és az Eszközkezelő Zrt. ingatlanértékesítései tervezése kapcsán 
állapítottunk meg. Az NFA esetében a bevételeket és a kiadásokat is teljeskörűen 
megalapozottnak ítéltük.  

A 2014. évi költségvetési törvényjavaslat 220 milliárdos központi tartalékát is részben 
tartottuk megalapozottnak, miközben a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékot megalapozottnak, az Országvédelmi Alap 100 milliárdos előirányzatát részben 
megalapozottnak tekintettük elsősorban azért, mert a törvényjavaslatból nem sikerült 
megismernünk, hogy milyen kockázatokkal számoltak ezzel kapcsolatban.  

Összességében megállapítottuk azonban, hogy a megalapszottság mértéke a 
tervezőmunka tekintetében javult. A fejezetek előirányzatai kapcsán megállapítottuk, hogy 
megalapozottak az előirányzatok, de megjegyzem, hogy nyolc fejezet tartalékot egyáltalán 
nem képzett, aminek természetesen van kockázata.  

Az uniós előirányzatok tekintetében megállapítható volt, hogy a nemzeti stratégiai 
referenciakerethez kapcsolódó uniós támogatásokból 97 százalék kötelezettségvállalással 
lekötött, viszont a 2013. évi várható felhasználáshoz képest jelentős, 32 százalékos növekedés 
várható a 2014. évi felhasználásban, ami szintén egy kockázatot jelent majd a felhasználás 
tekintetében.  

Kockázatként értékeltük azt is, hogy a korábbi években azért akadozott az uniós 
támogatások felhasználása. Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében, a 
társadalombiztosítási alapok tekintetében mind a bevételek, mind a kiadási előirányzatok 
megalapozottak voltak. A helyi önkormányzatok tekintetében alapos, gondos 
tervezőmunkával találkoztunk. Mindössze 9,3 százaléka volt a vizsgált előirányzatokból a 
részben megalapozott előirányzat, ez is csak azért, mert még nem állt elég információ 
rendelkezésre arra, hogy az úgynevezett kiegészítő támogatások elegendőek lesznek-e akár a 
bázisévben, akár a 2014. évben ahhoz, hogy az önkormányzati feladatok ellátása megfelelően 
biztosított legyen.  

Köszönöm szépen. Elnézést, ha rövidre szabtam, de 11-re már másik bizottsági ülésre 
kell mennem, és ezért próbáltam nagyon röviden ismertetni a legfontosabb megállapításokat.  

 
ELNÖK: Tanácsos asszony, nagyon szépen köszönjük. A képviselő urakon és 

hölgyeken múlik az, hogy el tud-e menni vagy sem. Hogy mennyit fognak kérdezni.  

c) A Költségvetési Tanács véleménye Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslat tervezetéről (T/12415/1. szám) 

Szeretném megkérdezni, hogy a Költségvetési Tanács részéről a nekem jelzett Özvegy 
Gergely vagy bárki itt van-e. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, ugye írásban a Költségvetési 
Tanács véleménye megismerhető, akkor azt kérem képviselőtársaimtól, hogy ezt a véleményt 
használják.  

Szeretném megkérdezni a tisztelt képviselőtársaimat, hogy kérdés van-e az 
előadókhoz. (Jelzésre:)  
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Parancsoljon, Szekó képviselő úr! 

Kérdések 

SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen. Peresztegi Gergely főosztályvezető 
úrtól szeretném megkérdezni, hogy a többcélú kistérségi társulások finanszírozása hogy alakul 
a közösen ellátott feladatokra, illetve magára a társulási működtetésre vonatkozóan.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Bóka képviselő úr! 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Nyilván mindenki az 

önkormányzati költségvetési részt a saját önkormányzatának az adatait figyelembe véve 
próbálja elemezni és próbálja megnézni, hogy 2013-hoz képest 2014 mit fog jelenteni.  

Szeretném megkérdezni, hogy mi indokolhatja esetleg azt, hogy az önkormányzati 
hivatali létszám tekintetében azon kisvárosoknál, amelyek közös hivatalt is tartanak fenn, ott a 
finanszírozott elismert hivatali létszám 2013-hoz képest a mi számításaink szerint csökken. Itt 
az elismert létszámról van szó, nem a tényleges létszámról. Ha a tényleges létszámhoz 
hasonlítjuk, és egyszerűen akárhogy is osztunk-szorzunk, nem tudunk a tényleges létszámban 
a feladatokhoz képest lejjebb menni. Tehát itt eleve nagyon nagy a differencia. De még így is 
csökkenés van az elismert létszám tekintetében.  

Szeretném megkérdezni azt, hogy az óvodapedagógusok bére tekintetében a 2014-15-
ös tanévre számított béremelés, ami szeptember 1-jétől esedékes, tehát három hónapot jelent, 
az a bizonyos összeg, az a 34 ezer forint/számított létszám/három hónap; tehát jól értem-e, 
hogy ez három hónapra van vonatkoztatva, s nem tetszettek-e itt egy számítási hibát elkövetni 
ezen összeg kapcsán?  

Szeretném megkérdezni, hogy az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül 
segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege az 1 millió 632 ezer forint/létszám/év 
jól vagyon-e számolva. Tehát alapvetően jól lett-e megjelölve ez az összeg, mert bizonyos 
szintet jogszabályi kötelezettségek alapján ennek az összegnek mindenképpen el kellene 
érnie. Most az egyéb dolgokat nem akarom fölvetni, de nyilván volt több tétel tekintetében 
2013-ban a szerkezetátalakítási tartalékból kiegészítőjuttatás-támogatás, ami meg fog szűnni 
2014-ben. Tehát egy kisvárosi finanszírozás tekintetében ez is egy markáns különbségtételt 
fog majd jelenteni, azt gondolom.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Varga képviselő úr! 
 
VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is szeretnék egy kérdést 

feltenni. Szerintem nagyon helyesen van az önkormányzati költségvetési törvényben három 
olyan adat, amely településtípusonként fajlagos költséget ad, ilyen a közvilágítás, az út és a 
temető fenntartása. Azt szeretném megkérdezni, ugye legalábbis az a logikus, hogy minél 
sűrűbben lakott, minél nagyobb egy település, a fajlagos annál kisebb. Mégis a közút és az 
elektromos hálózat karbantartása kapcsán én pedig azt látom, hogy minél kisebb a település, 
annál kisebb a fajlagosa. Jól van-e ez így, és milyen adatok voltak, amik ezt megalapozták? 
Mert nyilván itt azért ebben lehetnek gondok, hiszen minél nagyobb, sűrűbben van egy 
települési út és egy villamos hálózat, nyilván a karbantartása fajlagosan annál kevesebbe 
kellene kerüljön, legalábbis a logika ezt diktálja.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Hegedűs Lorántné képviselő asszony! 
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HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Én részben a 
Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőjéhez, részben pedig az Állami Számvevőszékhez 
szeretném intézni a kérdésemet, méghozzá a megalapozottság tekintetében.  

Az előttem szólók is fölvetettek már olyan kérdéseket, amelyek tudjuk, hogy idén is 
gondot jelentettek. Összességében azt mondhatjuk, hogy a települések működési támogatását 
segítő BM-rendeletre is jóval nagyobb igény érkezett, mint amennyi a valós keret, ami 
rendelkezésre áll, és ez még csak az év első nyolc hónapja. És még a legsűrűbb időszak, hogy 
így mondjam, az év végéig hátravan. Tehát tudjuk, nem én mondom, hanem érdekvédelmi 
szövetségek képviselői, hogy 80 milliárd forintos mínusz az, ami biztosan borítékolható, és 
benne van a 2013-as költségvetésben.  

Ezek alapján azt gondolom, hogy a megalapozottságot az jelenthetné, hogy vajon ezt a 
negatívumot, ezt a mínuszt hogyan gondolja kiküszöbölni - működésről beszélek vegytisztán, 
nem pedig fejlesztésről - a 2014-es költségvetés. Tehát, ha az egyes előirányzatokról, illetve a 
fajlagos összegekről beszélünk, akkor én azt szerettem volna látni, hogy igen, észrevettük, 
hogy ez vagy az a szegmens nem működik, nem elegendő. Egy konkrét példát mondok: 
falugondnoki szolgálat, tanyagondnok; tudjuk, hogy nem elegendő rá a pénz, ezren 
elmondták, hogy nem elegendő, ehhez képest betűre ugyanazt a számot tetszettek beírni. 
Tehát mivel infláció is volt, tudom, hogy bizonyos számítások szerint ez az infláció nem 
olyan magas, de mégis ez reálértékben akkor is csökkenést jelent. Tehát vajon akkor mi 
alapozza meg azt, hogy önök azt mondják, hogy megalapozott egy-egy előirányzat? 

A másik, ami, mondjuk, nem éppen fajlagos összeg vagy előirányzat, hanem az 
elismert köztisztviselői létszám számításának az összege. Ez a 25 ezer mint Mózes törvénye, 
kőbe van vésve. De vajon miért? Mert az élet ezt felülírta. Tehát, ha már a megalapozottságról 
beszélünk, akkor nyugodtan lehet azt mondani, hogy valójában sokkal több a munka, mint 
ahány a munkatárs, és amennyien el tudják látni ezt a feladatot, ezért tehát nem a táblázaton 
belül csoportosítjuk, a kistelepülések és kisvárosok között egy feszültséget szítva, hanem azt 
mondjuk, hogy mind a kistelepülési önkormányzatok által fenntartott közös hivataloknál, 
mind pedig a kisvárosi települési önkormányzati hivataloknál engedünk egyfajta emelkedést. 
Ez lenne szerintem a megalapozott és az életszerű. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Schmidt Csaba képviselő úr! 
 
SCHMIDT CSABA (Fidesz): Tisztelt Bizottság! A kérdésem részben a költségvetés 

önkormányzati részéhez tartozik, hiszen nemcsak az önkormányzatokra tartozik ma már az 
intézményfenntartás, de egy nagyon pozitív döntésként a parlament úgy döntött, hogy a 
mindennapos testnevelést biztosítani kell az általános iskolákban és a középiskolákban, és 
ennek a feltételei biztosításához a költségvetés forrást is rendel, hiszen 3 milliárd forint 
szerepel a költségvetésben mind tanuszoda építésére, mind pedig tornatermek építésére.  

Azt kérdezném, hogy ezt felmérés alapján végezték-e, elegendőnek tartják-e ezt a 
forrást, hiszen nagyon sok önkormányzat működteti az iskoláit, és így a feltételek biztosítása 
is az önkormányzatok feladata. Azt gondolom, hogy nagyon sok önkormányzat élne egy ilyen 
pályázati lehetőséggel, azért kérdezem, hogy mi alapján tervezték be ezt a 3 plusz 3 milliárd 
forintot. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tasó képviselő úr következik.  
 
TASÓ LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Csatlakozok az imént 

elmondottakhoz. A közterület fenntartásáról szóló támogatás kapcsán az érdekelne, hogy 
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milyen merítésből sikerült kialakítani ezt a fajlagos támogatási összeget, ami meg van 
határozva. Városoknál tízezer főnél differenciálja a támogatás mértékét, duplájára, sőt több 
mint a duplájára emeli 10 001 főnél, és 9999-nél csökkenti nagymértékben, és a községeknél 
is nagyobb az összeg, mint a kisvárosoknál. Bizonyára a forgalomnak valamilyen köze van 
hozzá, de ki méri azt meg, vagy egy kategóriába esik mindenegyes út, csak településtől 
függően támogatják-e ezt. Tehát érdekelne ennek a módszere, ahogy ezt kiszámolták, és hogy 
mi alapozza ezt meg, azt mindenképpen tudni szeretném.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a válaszadás lehetőségét a főosztályvezető 

úrnak.  

Peresztegi Gergely válaszai 

PERESZTEGI GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Szekó képviselő úr kérdésére válaszolva. A többcélú kistérségi társulásokról szóló törvény 
hatályát vesztette idei év január 1-jével. A 2013-as költségvetési törvény félévig biztosított 
támogatást közvetlenül a többcélú társulásoknak, hiszen eddig volt lehetőség az Mötv. szerint 
átalakulniuk Mötv. szerinti társulássá. Ezt követően a központi költségvetés azt a logikát és 
rendszert követte, hogy a társulások egymás között meg kell osszák ezt a támogatást, tehát 
meg kell mondják, hogy az Mötv. szerint mely önkormányzat lesz a társulás székhelye, illetve 
ki veszi át a többcélú társulásoktól a feladatot. Maga a törvény a különböző feladatoknál, 
szociális feladatoknál elsősorban, többlettámogatást biztosított akkor a társulásoknak, ha 
Mötv. szerinti társulási formában biztosítják a feladataikat.  

A 2014-es költségvetési törvényjavaslat a ’13 évivel azonos módon a társulásokat 
kiemelten kezeli az egyes alapszolgáltatási feladatokkal kapcsolatban. Ugyanígy 
többletforrásokat biztosít. A kivétel az, amit már a bevezetőmben mondtam; bölcsődei 
feladatellátás, a családi napközi esetében a társult kiegészítés beépül a bölcsődei feladat 
többletfinanszírozásának összegébe, így ott kifejezetten a társulásos kiegészítés valóban nem 
jelenik már meg a törvényjavaslatban. A többi feladatnál természetesen továbbra is cél a 
társulások ösztönzése.  

Bóka képviselő úr kérdéseire válaszolva. Itt a hivatali feladatellátással kapcsolatosan 
volt egy aránytalanság 2013-ban. Ennek a hivatali létszámmal kapcsolatos feltételrendszernek 
a kialakítása a Belügyminisztérium első helyi feladatkörébe tartozik. Ott valóban a községek 
felső kategóriája, tehát, ahol 5 ezer és 11 ezer lakosságszám közötti településekről beszéltünk, 
ott az elismert köztisztviselői létszám nem érte el az 1125 és 5000 fő lakosságszámhoz kötődő 
városoknak a középkategóriáját sem - a felső létszám -, és ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy 
a 11 ezer fős községben jóval kisebb volt az elismert létszám maximuma, mint akár egy 5000 
fős város felső határán. Ekkora feladatkülönbség települések között, egyébként az 
önkormányzati érdekszövetségek jelzései alapján, nincsen és nem is volt talán soha, és ezért 
indokolatlan, hogy olyan aránytalan különbségek legyenek ezekben a létszám-kategóriákban.  

Benyújtott törvényjavaslatról van szó, bizonyos korrekciók még elképzelhetők. Azért 
hoztam fel csak a 25 ezer főt, mert ez az a létszám, amely annak következtében jött ki, hogy 
milyen feladatok csoportosultak át az önkormányzatoktól a kormányhivatalok irányába, és 
ezzel összefüggésben milyen létszám az, amelynek az átmozgatásáról döntés született. Tehát 
ez az a létszám, amelyre az önkormányzati hivatalok összességében a központi költségvetés 
támogatást biztosít. Ez részben, tudom, nem feltétlenül válasz, de egy kiegészítő adalék 
Hegedűs Lorántné képviselő asszony kérdésére is, de még természetesen visszatérek rá. 

Az óvodapedagógusok béremelésével kapcsolatban. Itt a szeptembertől esedékes újabb 
emelés hatása október-november-decemberben jelentkezik az önkormányzatoknál. Fontos 
kiemelni, hogy a 2013. szeptember 1-jén bekövetkezett életpályához kapcsolódó béremelés a 
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teljes életpályamodell 60 százalékos összegét jelenti. Tehát ez nem egy 60 százalékos 
béremelés, hanem a teljes bevezetendő intézkedés 60 százalékos hatása érvényesül 
szeptembertől, és felmenő rendszerben 10-10 százalékok érvényesülnek évente. Ugyanígy 
2014 szeptemberétől. Tehát ez nem egy 10 százalékos béremelés, hanem az 
életpályamodellen belül a teljes bérnövekedés 10 százalékos része jelenik meg szeptembertől. 
(Lengyel Szilvia távozik az ülésről.) 

A 2013-as életpályamodellnek, tehát a bevezető évnek, az idei évnek a tényleges 
hatását az önkormányzatok által foglalkoztatott óvodapedagógusok teljes állományára 
tekintettel néztük meg, figyelemmel azoknak a kötelező bérelemeknek a súlyára, amelyek 
megjelennek 2013-ban. Tehát abból származott az a bizonyos óvodapedagógus-bér, amelyet a 
költségvetési törvény eredetileg is tartalmazott. A kiegészítő 263 100 forintos háromhavi 
támogatás, ami három hónapra jár valamennyi pedagógus után három hónapra ebben az 
évben, az tulajdonképpen a 60 százalékos részét jelenti a béremelésnek. Mindazon körre 
számoltuk ki, amely az önkormányzatoknál ténylegesen foglalkoztatott óvodapedagógusokat 
jelenti.  

Az elképzelhető, hogy bizonyos esetekben aránytalanság van. Tehát, ha - bocsánat, 
hogy így fogalmazok! - sok pályakezdő pedagógus van, akkor nyilván egyfajta 
többletlehetőséget biztosít ez a támogatási rendszer, kvázi megtakarítást a bértámogatáson 
belül, ahol pedig arányaiban sokkal több a pályája végén lévő pedagógus, ott meg adott 
esetben elképzelhető, hogy nem százszázalékosan biztosítja ez a bizonyos emelés a teljes 
emelés fedezetét. Viszont azt fontos kiemelni, hogy 2013-ra vonatkoztatva a ténylegesen 
kifizetett bérekre néztük meg és számoltuk ki azt a bizonyos fajlagos összeget, amely 
összességében az önkormányzatoknak a pedagógusok bérére támogatásként megjelenik. Tehát 
ez a 34 ezer forint a tényleges bértáblák alapján, a tényleges foglalkoztatottakra vetítve jelenik 
meg, és így kalkulálódott a 2014. évre.  

A segítői létszámhoz kapcsolódó bértámogatással kapcsolatban azt kell mondjam, 
hogy szintén itt is a bérelemek figyelembe vételével született meg a 2013. évre ez a 
támogatási fajlagos összeg, ugyanakkor majd indokolt ismételten megnézni, hogy ez esetleg 
erre az évre vetítve milyen feszültségeket jelent. Ezt mindenképpen vizsgáljuk, hogy 
semmiképpen se legyen ebből gond.  

A szerkezetátalakítási tartalékból az idei évben nyújtott támogatásokkal kapcsolatban. 
Amely elemek megjelentek 2013-ban a szerkezetátalakítási tartalékból, azoknak az összegei 
beépültek a 2014. évi költségvetési törvényjavaslatba. Egyetlenegy helyen érezhetek esetleg 
feszültséget, ez pedig a gyermekétkeztetési feladat lehet, hiszen a szerkezetátalakítási 
tartalékból a 25 ezer forint egy főre jutó adóerő-képesség alatti települések részesülhettek 
kiegészítő támogatásban, míg a központi költségvetés ’14-es törvényjavaslatban a 20 ezer fő 
egy főre jutó iparűzési adóerő-képesség alatt biztosít kiegészítő támogatást, célozva 
erőteljesebben az alacsony jövedelemtermelő képességű önkormányzatokra. 

Varga képviselő úr kérdéseire válaszolva. Ezek a fajlagos összegek, amelyek a 
költségvetési törvényjavaslatban szerepelnek, habár néha magunk is - bocsánat, hogy így 
fogalmazok! - meglepődtünk, amikor ezek a beszámoló űrlapok alapján, az egyes 
önkormányzatok tényleges nettó kiadásai alapján a 2012-es beszámoló alapján kalkulálódtak 
az egyes kategóriák vonatkozásában, de ezek azok az összegek, amelyek kvázi kijöttek. Az 
alsó és a felső decilis figyelmen kívül hagyása, ami nagyon erőteljesen torzító hatással járt 
volna, ezek azok a kategóriaátlagok, amelyek az adott… Tehát ezek a települések ennyit 
költöttek átlagosan egy kilométerre, egy négyzetméterre az egyes feladatok vonatkozásában, 
és valóban furcsa, hogy a tízezer fő fölötti városok esetében és a tízezer fő alatti városok 
esetében ennyire nagy különbség van például a közutak fenntartása esetében a fajlagos 
összegekben. De ezek a fajlagos összegek, még egyszer, nem a kitaláció művei, hanem az 
adott településkategóriában a tényleges ráfordításokat jelentik. (Tasó László közbeszól.)  
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Nem tisztem elvenni a megalapozottság kérdését, az Állami Számvevőszék munkáját 
nem venném magamra, de egy-két mondatot ezzel kapcsolatosan is tennék a képviselő 
asszony más, 80 milliárdos forráshiányra utaló megjegyzéseivel kapcsolatban. A fejezeti 
tartalékra a Belügyminisztérium tájékoztatása alapján valóban ilyen összegben érkezett be 
igény, de ez természetesen nem jelenti, nem jelentheti azt, hogy ezek az igények minden 
esetben százszázalékosan megalapozottak, hiszen ezen önkormányzati igények mögött nem is 
biztos, hogy működési problémák állnak. (Hegedűs Lorántné közbeszól.) Arra pályáztak, de… 
(Hegedűs Lorántné közbeszól.) 

 
ELNÖK: Képviselő Asszony!  
 
PERESZTEGI GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Hosszú ideje dolgoztam 

a Belügyminisztériumban is, azért ezen önkormányzati igények nem mindegyike 
megalapozott, és ezen önkormányzati igények nem mindegyike valós működési problémákra 
utaló dolog. Kétségtelen, hogy nem lehet elvitatni azt, hogy számos helyen tényleg van 
probléma, és számos helyen tényleg szükség van arra, hogy az, amit a feladatalapú 
finanszírozás nem százszázalékosan és nem minden településre kiterjedően kezel, ott a 
fejezeti tartalékból támogatást indokolt biztosítani, de azt nem lehet mondani, hogy ez a 80 
milliárd forintos igény egyben 80 milliárd forintos hiányt is jelent és jelöl.  

A hivatallal kapcsolatos felvetésére részben reagáltam, hogy nem feltétlenül 
százszázalékosan elfogadható. A falugondnoki, tanyagondnoki feladatokkal kapcsolatos 
problémákat mi is érzékeltük, és éppen ezért célzottan nem a falu-tanyagondnoki feladat 
esetében, hanem a ténylegesen rászoruló kistelepülések vonatkozásában biztosít a központi 
költségvetés a kistelepülések szociális feladatainak ellátásához egy kiegészítő támogatást, és 
ez biztosít egyfajta fedezetet azon problémák orvoslására, amelyeknél adott esetben a 
kistelepülés az adott feladathoz kapott támogatáshoz nem tud megfelelő saját forrást 
biztosítani. Ez a támogatás tulajdonképpen azt szolgálja, hogy ezt az önerőt ebből a 
támogatásból tudja biztosítani a kistelepülés. 

Tasó képviselő úr kérdésére sajnos ismételten csak ezt tudom mondani, hogy ez a 
2012. évi beszámolókból származó adat, és az azokból származó településkategóriánkénti 
átlagokat jelenti. És valóban, tényleg megvizsgálva a számokat, furcsa dolgok tudnak kijönni, 
de pontosan talán ezért tettük bele ezeket a számokat, merthogy ebben az előző évben a nettó 
kiadáshoz kapcsoltuk egy az egyben, s annak a 110 százalékáig engedtük a támogatásokat, ott 
meg az a probléma jelent meg, hogy pont a kisebb települések esetében nem tudtak a 
települések megfelelő hozzáadott értéket adni egy-egy ilyen feladathoz. Ott viszont az 
jelentette, hogy ezekhez a feladatokhoz pont a kisebb települések nem kaptak támogatást, így 
elszakítottuk a tényleges települési kiadásoktól, és településkategóriánkénti kiadási 
átlagokhoz biztosítjuk most a támogatást. Ezzel elsősorban a kisebb települések és az 
alacsony jövedelemtermelő-képességgel rendelkező települések azok, amelyek magasabb 
összegű támogatásban tudnak részesülni, mint az idei évben.  

Mindennapos testnevelés, tanuszoda. Az az igazság, hogy ebben a kérdésben 
elsősorban az EMMI és a Belügyminisztérium a fő felelős, és úgy tudom, hogy ez a 3 plusz 3 
milliárd forintos forrás kijelölt és állam által megvalósított beruházásokat fog jelenteni. Az 
önkormányzatnak ezen tanuszodák és tornacsarnokok esetében az elhelyezést szükséges 
biztosítani, és a beruházás maga állami megvalósításban fog megtörténni. A kiválasztás pedig 
annak megfelelően történt, hogy hol vannak olyan járások, ahol nincsen megfelelő elérés úgy 
tanuszoda, mint tornacsarnok szempontjából, és ez a program induló évében az első ilyen 
típusú beruházásokat fogja jelenteni.  
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ELNÖK: Köszönöm. A tanácsos asszony is kíván szólni? (Jelzésre:) Egy technikai 
dolog, ha nem fejezzük be, akkor nem tudom, mi van, de féltizenkettőkor a gazdasági 
bizottság jön, hiszen ez az ő terme, csak ilyenkor elkérjük. Úgyhogy amennyire lehet, az a 
kérésem a kollégáimhoz elsősorban, de önökhöz is, hogy próbáljunk meg rövid véleményeket 
és válaszokat megfogalmazni, hogy be tudjuk fejezni a bizottsági ülést.  

Parancsoljon, tanácsos asszony! 

Dr. Nagy Ágnes válaszai 

DR. NAGY ÁGNES (Állami Számvevőszék): Nagyon röviden szeretnék válaszolni 
Hegedűs Lorántné képviselő asszony kérdésére a megalapozottság tekintetében.  

Természetesen az ellenőrzésünk során minden előirányzatot teljes részletezettséggel 
nem sikerült áttekintenünk, azonban a véleményben is megtalálható, hogy az ellenőrzésünk 
lefedettsége 82,3 százalékos volt az önkormányzati előirányzatok tekintetében. Elsősorban 
megalapozottnak azt az előirányzatot tekintettük, ahol háttérszámítás, jogszabályi módosítás, 
stratégia, hatástanulmány készült az előzetesen kijelölt úgynevezett meghatározó 
előirányzatokhoz.  

Tehát, amit ön fölvetett, hogy a falugondnoki szolgálatok, ez nem került pont az 
ellenőrzés látókörébe, tehát nem tudok erre vonatkozóan önnek választ adni, hogy elégséges-e 
és megfelelő-e az arra betervezett előirányzat. Tehát összességében tudtam elmondani, hogy 
mennyit tekintettünk a vizsgált előirányzatok köréből megalapozottnak, és azt is ismertettem, 
hogy milyen szempontok szerint minősítünk egyes előirányzatokat megalapozottnak.  

Köszönöm szépen.  

Vélemények, reflexiók 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Észrevételek, hozzáfűznivalók következnek. (Jelzésre:) 
Varga képviselő úr! 

 
VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Megpróbálok nagyon rövid 

lenni. Egy mondat a makroadatokhoz. Ha a Számvevőszéknek az a véleménye, hogy az 
adóbevételek majdnem 50 százaléka csak részlegesen megalapozott, akkor azt gondolom, 
hogy ezzel a költségvetés kritikáját is elmondtuk. Tehát én ezzel tovább nem szeretnék 
foglalkozni.  

Az önkormányzati fejezet pedig olyan, mint a népmese. Biztos ismeri mindegyik 
képviselőtársam a népmesét, hogy hoztam is, meg nem is. Én ezt nem akarom részletezni. 
Három példát szeretnék mondani erre, hogyan néz ki ez. 

Volt szó az e-útdíjról. Mindannyian tudjuk, hogy a fuvarozók kaptak egy olyan 
lehetőséget, hogy a gépjárműadóból ezt le tudják írni, tehát ez egy nulla dolog, mert 
adóbevétel-kiesés lesz az önkormányzatoknál, és nyilvánvalóan megkapják külön a 
költségvetési támogatást, tehát ez egyszerűen nem növekmény, hiába állítja így a 
költségvetési törvény. 

Ugyanilyen a bölcsőde is, azt kell mondjam. Az nagyon dicséretes, hogy a bölcsődénél 
most már nem a ténylegesen a szolgáltatást igénybe vett, hanem a beíratott gyerekek után van, 
de ezzel, ahogy ön is mondta, a kiegészítő támogatás gyakorlatilag beépül ebbe a dologba. 
Tehát majd nagy tisztelettel fogom várni, hogy ennek a vége mi lesz, mert én azt gondolom, 
hogy különösen azok a települések, ahol, mondjuk, ma már így is együttműködnek, mert én 
tudok olyan települést, aki átviszi a szomszéd településre, mert sajnos olyan kevés gyerek 
van, hogy igazából nem tudja fenntartani a bölcsődét, mert olyan komoly előírások vannak, 
amit bizonyos gyereklétszámnál nem lehetett megtenni. Ők azért jogosultak lettek volna, 
mondjuk, kiegészítő támogatásra, ezeket elveszítik, mert be van építve az alaptámogatásba.  
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Azt gondolom, hogy ugyanilyen, csak más formában, a szerkezetátalakítási előirányzat 
növekedése, ahol azt gondolom, hogy a kormányzat is tudja, hogy nagyon sok olyan dolog 
van, amiről itt már más képviselőtársam is beszélt, hogy gyakorlatilag az alapnormák igazából 
semmit nem változtak egy-két normatívától eltekintve, ahol bizony ma is ténylegesen látszik, 
hogy nem lehet kijönni. Nem akarom ismételni, amit Hegedűs képviselő asszony mondott, de 
nyilvánvalóan a kistelepüléseken a falugondnoki, tanyagondnoki; többen elmondták, hogy a 
gyermekétkeztetéshez adott pluszforrás nem lesz elegendő. Tehát egy csomó olyan dolog van 
a költségvetésben, amivel igazából nem foglalkoztak. 

Azt, amit főosztályvezető úr mondott, hogy ezek a normatívák milyen alapon 
történtek, azt gondolom, hogy az meg lehet, hogy nem jó mérőszám. Mert akinek pénze van, 
tehát azok a településtípusok, akiknek van forrásuk, azok költöttek. Tehát szerintem nem 
biztos, hogy jó az az irány, hogy csak a költségvetési beszámolót kell nézni, és hogy a 
különböző sorokra ki mennyit könyvelt le. Mert még egyszer mondom, ahol forrás van, ott 
persze tud pénzt költeni az útra, tud pénzt költeni a villamos hálózat karbantartására, és ezzel 
megint az lesz, amit már ezerszer mondott és én is mondtam, de más is, hogy aki gazdagabb, 
még gazdagabb lesz, aki szegényebb, az még szerényebb lesz.  

Tehát azt gondolom, hogy ezek nem jó irányok. Nyilván valami alapján el kell indulni, 
de az sem lehet, hogy csak ezek a számok legyenek a döntés alapjai, hogy ki mennyit költött 
az adott feladatra, mert még egyszer mondom, az szerintem torz. 

Nem akarom húzni az időt, mert nyilvánvalóan elég hosszú idő lesz arra, hogy a 
politikai vitát a parlamentben lefolytassuk. Írásban le fogjuk adni a kisebbségi 
véleményünket.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a képviselő úr segítségét.  
László Tamás következik. Parancsoljon! 
 
LÁSZLÓ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Ami elhangzott, azt nem 

ismétlem meg. Köszönjük, hogy a közétkeztetésben az 50 százalékos normatívaemelés 
megmaradt. Meg kell mondanom, hogy azért a közétkeztetés tekintetében olyan 30-40 éves 
elmaradásunk van a fejlesztést tekintve. Ezekben a konyhaüzemekben egészséges életmódra 
alkalmas ételkészítés korlátozottan lehetséges. Tudom a választ. Örültem volna, ha ilyen 
típusú fejlesztés van.  

A 3 plusz 3 milliárdos tornaterem-fejlesztést megértettük. Valami viszont jó lenne más 
forrásból, például a TAO preferálása abban az esetben, ha sportlétesítmény-fejlesztésre 
használják. 

Egy nagyon fájdalmas dolgot hadd mondjak. Kérdésként nem tettem fel, mert 
pontosan tudom a választ. Itt elég jelentős, és úgy gondolom, hogy az adott társadalmi rétegek 
számára jelentős béremelések történtek. Van egy olyan szféra, a szociális szférában dolgozók 
béremelését én egy elég fontos és meg kell mondjam, hogy az elmaradását fájdalmas 
dologként értékelem. Különösen idősellátás, gondozóházak, demens ellátás, utcai szociális 
munkások. Rendkívül alacsony bérű emberek, és nincsenek olyan sokan. Úgy gondolom, 
hogy erre érdemes lett volna gondolni. 

Varga képviselő úrnak a fajlagos összegekre annyit hadd mondjak, hogy a fajlagosan 
nagyobb úthálózattal rendelkező településeken teljesen világos, hogy többe kerül az út, mert 
fajlagosan egy négyzetkilométerre több út esik, és több közvilágítás esik.  

Köszönöm a szót.  
 
ELNÖK: A képviselő úr utolsó mondatával többen vitatkoznánk. Valóban érdekes, 

amit mond, matematikailag. Tehát, ha valahol százan vannak, oda egy utat építenek, ha 
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valahol öten vannak, oda is egy utat. Hogy fajlagosan miért drágább a száznak épített út/fő, 
mint az ötnek, szerintem ez egy érdekes matematikai dolog, de majd ezt megbeszéljük az ülés 
után.  

Bóka képviselő úr! 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm, nagyon röviden. Egy megjegyzés. Ahol 

pozitív irányú változás van, az a bölcsődei finanszírozás. Azt gondolom, hogy abban 
egyértelmű a javaslat. 

Azt szeretném elmondani, hogy én nagyon fontosnak érezném azt - szerintem még 
több körben kell majd egyeztetni ezt, több vita lesz a fejezetek között átcsoportosítási 
lehetőség -, hogy valamilyen módon azért finomítani kéne ezt a 2014. évi önkormányzati 
költségvetést.  

A hivatali létszám tekintetében azt szeretném elmondani, hogy nem az a problémám, 
hogy valakinek több számított létszáma lesz, amit finanszíroznak, az nekem nem fáj, főleg az 
igazságosság jegyében. Az a fő problémám, amikor feladatfinanszírozás van egy rendszerben, 
van tényleges létszám, mondjuk, hatvan fő, van elismert, számított létszám, harminc fő, és 
ebből a harminc főből is mondjuk, elvesznek még kettőt a finanszírozás szempontjából. Tehát 
nekem ez az alapvető gondom a feladatfinanszírozás tekintetében, hiszen az adóerő-
képességgel már kalkulálják szerintem a települések közötti differenciát.  

A másik megjegyzésem, hogy az óvodapedagógus-bérek tekintetében igen, egy nagy 
rendszerben, tehát, ha minél több óvodapedagógus van, akkor az átlagnak közelítenie kell 
ahhoz az összeghez, amely a költségvetésben meg van határozva. Egy kistelepülésen 
elképzelhető, főleg, ha van öt óvodapedagógus, és mind az öt idősebb korosztályból és nem a 
fiatalabból jön ki, hogy ezek a számok nem jönnek össze. De minél nagyobb rendszerrel 
megyünk, annál inkább látjuk azt, hogy az átlaghoz közelítünk. Én nem látom ezt az átlaghoz 
közelítést. Ráadásul, ha visszaszámítom azt az összeget, ami a költségvetési törvényben benne 
található, és azt mondom, hogy 15 fizetési kategória van, mondjuk, a közszférában, tehát a 
közalkalmazottaknál - azt hiszem, hogy nem tévedek, 15 vagy 16 fizetési kategória van -, 
akkor nagyjából-egészében ott a hetedik, nyolcadik körül lehet az átlag, vélelmezem, tehát a 
fizetési kategóriák tekintetében. Ez az összeg alulról fölfelé számolva a harmadik vagy a 
negyedik kategória jövedelmét biztosítja gyakorlatilag. Tehát szerintem át kéne gondolni, 
ezeket is jobban meg kellene nézni és vizsgálni.  

Az óvodapedagógusok kisegítőinél pedig szerintem annak a bizonyos létszámra 
számított éves bérösszegnek visszaszámolva legalább a garantált bérminimumot el kéne érnie, 
mert nehezen lesz védhető a rendszer.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Habis alelnök úr! 
 
HABIS LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Távirati stílusban 

szeretnék az adóigazgatási szabályokra javaslatokat tenni, mert abszolút a NAV szempontjai 
szerint működnek ezek, és az önkormányzati adóhatóságokra vonatkozó szabályok 
életszerűsége nem kellően biztosított.  

Egyet mondok e tekintetben, az adó- és értékbizonyítványt szerintünk díjkötelessé 
kéne tenni, és önkormányzati bevételként kezelni.  

A második, hogy felmértük 23 megyei jogú város helyiadó-bevételeit, a 
kétharmadukban csökkenés van az idén. Nagyon örülünk annak, hogy vannak K+F kiadások, 
amiket például le lehet vonni a cégeknek az iparűzésadó-fizetéseikből, ez elvileg jó a 
gazdaságnak, az önkormányzatoknak bevételkiesést okoz például, amit semmi sem 
kompenzál. 
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A harmadik, nagyon fontosnak gondolom azt, hogy a beszámítási kör nő, elsősorban a 
2700 forint/fő tekintetében. Ezt mérlegelésre javaslom. Szerintem ebben módosító indítványt 
kellene tenni, mert ez elég jelentős bevételkiesést eredményez az önkormányzatoknak. 

A negyedik az Önerő Alap 3 milliárdját szerintem növelni kellene. Az idei 
költségvetésben, most növeltük 20 milliárddal, és szerintem ezek a tételek visszatérülnek 
többszörösen áfában, járulékban és egyebekben. Jövőre felpörög még egy csomó uniós 
pályázat végrehajtása, és nagyon jól tudjuk, hogy a százszázalékos támogatási intenzitású 
pályázatokhoz is hozzá kell tenniük még az önkormányzatoknak.  

Végezetül pedig a megyei jogú városokban óriási gond a közösségi közlekedés 
finanszírozása. E tekintetben rosszabb a helyzet, mint eddig. A vízszolgáltató és hulladékos 
cégeinknél is vannak működési zavarok. Itt vannak olyan plusz állami bevételek, közműadó, 
lerakási járulék és a többi, amit ezeknek a cégeknek a működőképességére vissza kellene 
forgatni. Mi nem egy esetben kezességet vállaltunk ezen cégek fejlesztése iránt, ha ezek 
bedőlnek, az önkormányzat számára ez adott esetben kezelhetetlen.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon, főosztályvezető úr! 
 
PERESZTEGI GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Varga képviselő úr 

véleményével kapcsolatban, az e-útdíj kiesésének kompenzációja valóban olyan értelemben 
nem növekmény, hogy kieső bevételeket pótol, de a központi költségvetés támogatás rész 
tekintetében növekménynek számít, hiszen ez egy új támogatási elem és konstrukció. 

A bölcsőde esetében fontos hangsúlyozni, hogy ez nemcsak a kiegészítő támogatások 
beépülését jelenti, hanem egy 2,5 milliárd forintos többletforrást jelent. Tehát a beépülőkön 
túl egy többletforrás is megjelenik a bölcsődei feladat finanszírozásában. 

A fejezeti tartalék 10 milliárd forintos emelése egyébként meg pont azon egyedi 
problémák kezelését szolgálja, amelyeket a képviselő asszony is említett, akár a működési 
forráshiány év végi problémájának a kezelése kapcsán.  

A településüzemeltetéssel kapcsolatos kérdéseket, azt gondolom, hogy indokolt 
esetleg ismételten megnézni, de a benyújtott törvényjavaslat alapvetően, még egyszer 
hangsúlyozom, a tényleges üzemeltetési kiadásokra alapult, és nem fiktív számításokon 
nyugszik. (Pál Tibor távozik az ülésről.) 

A gyermekékeztetéssel kapcsolatos felvetések. Mi is úgy látjuk, hogy a 
gyermekétkeztetésbe indokolt lehet fejlesztési forrásokat bevonni, de erre jelen keretek között 
a központi költségvetés nem tud biztosítani külön forrásokat. A szociális szféra bérrendezése 
is nyilvánvalóan egy fontos feladat, de a 2014. évben elsősorban a pedagógus-életpálya 
kiteljesítése a legfontosabb célkitűzés.  

Bóka képviselő úr felvetéseivel kapcsolatban, a bölcsődével összefüggésben jeleztem 
már, hogy itt valóban egy többletforrás jelenik meg a bölcsődei ellátás finanszírozásában.  

A hivatali létszámmal kapcsolatosan nagyon nehéz helyzetben vagyok ilyen 
értelemben, hiszen itt átrendezés egy aránytalanságot szüntet meg, de az átrendezés 
önmagában hordozza azt valóban, hogy ha valahonnan a létszámhatárokat át kell rendezni, 
akkor vannak ennek az ilyen típusú átrendezésnek vesztesei. Úgy látom egyébként, hogy 
bizonyos minimális korrekciókra még van lehetőség a számok ismételt átvizsgálásával, hogy 
ezeket a határokat kicsit szolidabban értve több kategóriát is figyelemmel lehessen 
átmozgatni, hogy minél kevesebb veszteség legyen a különböző kategóriákon belül, de az 
aránytalanság kiküszöbölése mindenképpen indokolt és célszerű, mert ott valóban van egy 
olyan típusú probléma, amelyet az önkormányzati érdekszövetségek jelentős számban is 
jeleztek.  
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A segítők támogatásának a garantált bérminimumra való felhozását mindenképpen 
indokolt megvizsgálni.  

Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Aki általános vitára alkalmasnak tartja 
a törvényjavaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 20 igen. Aki nem tartja 
alkalmasnak? (Szavazás.) 4 nem. Köszönöm szépen a tanácsos asszonyoknak és a 
főosztályvezető úrnak a megjelenést.  

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12792. szám) (Általános vita)  

Rátérünk a harmadik napirendi pontra, ami az egyes adótörvények és azokkal 
összefüggő más törvények, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvény 
módosítása, T/12792. szám, általános vita.  

Kanyó Lóránt főosztályvezető-helyettes van itt a Nemzetgazdasági Minisztériumból. 
Szeretném megkérdezni, hogy kíván-e hozzáfűzni az előterjesztéshez. Szerintem nem kíván 
hozzáfűzni.  

Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy egyébként kérdés, észrevétel van-e. 
(Hegedűs Lorántné közbeszól.) Természetesen. Azért rövidítettük a hivatalos verziót, mert a 
minisztérium részéről az le van írva. 

Parancsoljon, képviselő asszony! 

Kérdések, reflexiók 

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Egy nagyon rövid kérdést szeretnék feltenni. Mi 
indokolja azt, hogy az adómentességet a belterületen fekvő, de egyébként művelés alól kivett 
területeknél módosították? Ezt az egyhektáros történetet szeretném pontosítani.  

Megmondom őszintén, nekem az a benyomásom, hogy nagyon sok esetben - mondjuk 
az agglomerációt leszámítva, ahol egyéb korlátozás ezt nem teszi lehetővé - egy népi játék lett 
az, hogy úgy szerzünk egyébként termőföldet, hogy azt olyan magánszemélyek, akik, 
mondjuk, külföldi magánszemélyek, tehát egyébként nem szerezhetnének, hogy belterületbe 
vonatnak hihetetlen nagyságrendű területeket, és ha már más a helyrajzi száma, és kifizeti azt 
az egyébként nagyon kevés művelés alól való kivonást, amit most be kell fizetni, akkor most 
megkapja az adómentességet, mert egyébként, ha nem nullás helyrajzi számai vannak, hanem 
más, akkor azok már lehetnek úgy osztva, hogy egy hektár alá essen mindegyik.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon, főosztályvezető-helyettes úr! 
 
KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. A 

hatályos szabályok alapján a belterületi és művelési ággal nyilvántartott földterület, ha 
tényleges művelés alatt áll, nincs a telekadó hatálya alatt. Az egy hektár alatti ténylegesen 
művelés alatt álló belterületi földrészletekre vonatkozóan azonban azok az ingatlan-
nyilvántartási szabályok vonatkoznak, miszerint ezekre nem lehet művelési ágat bejegyezni az 
ingatlan-nyilvántartásba. De egyebekben pedig ezek a földterületek ugyanolyan 
mezőgazdasági célt szolgálnak, mint azok a földterületek, belterületek, amelyek művelési 
ágban vannak. Tulajdonképpen ez a mentesség ennek a két területnek az azonos adójogi 
megítélését szolgálja: ugyanúgy ne kelljen fizetni ezen területrész után, mintha egyébként 
művelési ágban lenne az adott földrészlet. 



 24 

Ami a visszaéléseket illeti, a benyújtott törvényjavaslat is tartalmaz két kitételt. Az 
egyik az, hogy a teljes területének művelés alatt kell lennie ennek a földrészletnek, amit a 
mezőgazdasági igazgatási szervnek is ellenőriznie kell.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Aki általános vitára alkalmasnak tartja a 
törvényjavaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 19 igen. Ki nem? (Szavazás.) 4 
nem. Általános vitára alkalmasnak tartjuk.  

Köszönöm szépen. A mai bizottsági ülést bezárom. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 27 perc.) 
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