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Napirendi javaslat

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

(2009. február - 2011. február) szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati

javaslat (H/.... szám) (Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság

önálló indítványa) (Általános vita)

2. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati

intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek

átvételéről szóló törvényjavaslat (T/4659. szám) (Általános vita)

3. Egyebek



- 4 -

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Pokorni Zoltán (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Pósán László (Fidesz) alelnök
Osztolykán Ágnes (LMP) alelnök
Brájer Éva (Fidesz)
Pánczél Károly (Fidesz)
Révész Máriusz (Fidesz)
Dr. Kolber István (MSZP)
Farkas Gergely (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Lukács Tamás (KDNP) előterjesztő, az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és
vallásügyi bizottság elnöke
Dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
Csonka Ernő helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
Brassói Sándor főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Dr. Pilcz Tamás (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja:15 óra 21 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Köszöntöm a bizottság tagjait, vendégeinket. Külön köszöntöm az első napirend
pontunk előadóját, Lukács Tamás képviselőtársunkat, az emberi jogi bizottság elnökét.

Először a napirendről kell szavaznunk. Három napirendi pontunk van, az első a
beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat, az emberi jogi bizottság indítványa. A
második a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, illetve intézményeik átvételéről szóló
törvényjavaslat, a harmadik az egyebek. Kérdezem, van-e valakinek észrevétele, kiegészítése.
(Nincs jelentkező.) Szavazzunk a napirendről. Kérem, aki elfogadja, most emelje fel a kezét.
(Szavazás.) Két ellenszavazattal a bizottság többsége elfogadta a javaslatot.

A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről
(2009. február - 2011. február) szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat
(H/.... szám) (Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság önálló indítványa)
(Általános vita)

Kezdjük meg az első napirendi pontunkat. Lukács Tamás elnök úrnak adom meg a
szót.

Dr. Lukács Tamás szóbeli előterjesztése

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP) előterjesztő, az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és
vallásügyi bizottság elnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. Az emberi jogi bizottság azon
kötelezettségének tett eleget, hogy kétévente a nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről
szóló beszámolóra határozati javaslatot készített, mely határozati javaslattal ezt a kétéves
beszámolót elfogadni javasolja.

Az indoklásból szeretném kiemelni azt, hogy érdekes módon két kormányzati ciklust
is magában foglal a beszámoló. Kétségtelen, hogy a műfajánál fogva egy szárazabb dolog, de
korrekten tartalmazza az adatokat és azokat a jelenségeket, amik ebben a két évben ezen a
területen felvázolható és részletes. Nem a beszámoló tartalmáról nyitottunk vitát, hanem
annak tárgyilagosságáról, korrektségéről és tisztességéről. Ezért javasoljuk elfogadni a
beszámolót. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság által készített határozati javaslat ott van
valamennyiőtök előtt. Latorcai Csaba helyettes államtitkár úr útban van, de ha jól sejtem, ő
nem fogja ellenezni.

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP) előterjesztő, az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és
vallásügyi bizottság elnöke:  Szászfalvi László államtitkár úr délelőtt a bizottsági ülésen nem
ellenezte.

ELNÖK: Itt is van helyettes államtitkár úr. Kérlek, Csaba foglalj helyet. A
javaslattevő bizottság elnökét, Lukács Tamást hallgattuk meg. A kormány álláspontja?

DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Értelemszerűen még nincs, tárcaálláspont van, ami támogató.
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Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselők kérdése, hozzászólása? (Nincs jelentkező.)
Szavazása. Aki igennel szavaz, kérem, most emelje fel a kezét. (Szavazás.) 11 igen. Ellene?
(Szavazás.) 1. Tartózkodott? (Szavazás.) 2. A bizottság többsége támogatja a bizottság
határozati javaslatát. Köszönöm szépen.

Előadót kívánunk-e állítani? Kisebbségi előadó, ha lesz, ezt jelzi az ellenzék. Alelnök
asszony kapta meg a felelősséget etekintetben. Nálunk pedig Kucsák László úr.

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

A második napirendi pontunk a Navracsics Tibor által jelzett javaslat. Tisztelettel
köszöntöm Csonka Ernő helyettes államtitkár urat, illetve Brassói Sándor főosztályvezető urat
a NEFMI részéről. Államtitkár úr, tessék parancsolni!

Csonka Ernő szóbeli előterjesztése

CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönjük szépen a lehetőséget. Röviden
összefoglalnám a törvényjavaslat célját, illetve lényegét. Nyilvánvaló volt, hogy az elmúlt
években a megyei önkormányzatok folyamatos forráshiánnyal küszködtek. A meglévő
feladatokat nem tudták megfelelő színvonalon egységesen ellátni. Erre a hármas
problémahalmazra reakció tulajdonképpen ez a törvényjavaslat, tehát egyrészt azt próbálja
kiküszöbölni, hogy az önkormányzatok továbbra is folyamatos forráshiánnyal, pénz nélkül
lássák el a számukra kötelező feladatokat, illetve az volna a cél, hogy országszerte egységes
közszolgáltatást biztosítson minden magyar állampolgár számára. Ez egyféleképpen
lehetséges, ha az állam ezeket a feladatokat, ezeket az intézményeket és ezt az
adósságállományt átvállalja. A folyamatos forráshiányra különböző reakciók voltak az
önkormányzatok részéről. Hiteleket vettek fel, kötvényeket bocsátottak ki. Ennek jelenleg
körülbelül 160-180 milliárd forint az összege, tehát ezt az adósságállományt fogja január 1-
jétől az állam átvenni. Ez kifejezetten a megyei önkormányzatokra vonatkozó adat.

Három lépcsőben épül fel a jogi szabályozása ennek a folyamatnak: az első volt
október 3-án a kormány és a megyei elnökök közötti megállapodás megkötése. Ebben a
politikai szándéknyilatkozatban, megállapodásban alapelveket rögzítettek a felek, illetve
különböző feladatokat és határidőket jelöltek ki önmaguk számára.

A következő lépcsőfok múlt hét csütörtökön a Magyar Közlönyben megjelent
kormányhatározat volt, amely szintén megerősítve ezt a megállapodást, határidőket,
feladatokat jelölt ki a kormányzati szereplők számára. A harmadik legfontosabb elem, ennek a
kiteljesedése kettős törvényjavaslat. Az egyik az alkotmány megfelelő módosítása, amely ezt
az akciót előkészíti, illetve ez a törvényjavaslat.

A jelenlegi adataink szerint körülbelül 739 megyei intézményt érintene ez az átvétel.
Mind az öt nagy ágazat esetében érintené intézmények átvételét, tehát közoktatási, szociális,
közgyűjteményi, kulturális feladatokat ellátó intézményeket is átvenne az állam. Ezek közül
az egészségügyi intézményeket, ez körülbelül 30 darab országszerte, a NEFMI egyik
háttérintézménye venné át, az összes többi intézményt pedig a fővárosi és megyei
kormányhivatalok.

Lényegi eleme ennek a törvényjavaslatnak az, hogy ezeknek az intézményeknek a
fenntartására és működtetésére egy új közjogi intézményt hozna létre. Ez az úgynevezett
megyei intézményfenntartó központ, ez egy önálló költségvetési gazdálkodási szervezet,
amely az intézmények szempontjából egy középirányítói feladatot látna el. Az irányítási
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rendszerét is egyértelműen rögzíti a törvény, tehát a közigazgatási és igazságügyi miniszter
irányítja a kormánymegbízott útján.

Szintén lényegi rendelkezése a javaslatnak, hogy a megyei önkormányzatok
adósságállománya, illetve az intézmények szállítói tartozása is átjönne a feladatokkal együtt.
Nem ennek az előterjesztésnek a része, de szintén nagyon fontos lényegi eleme ennek az
egész átalakítási folyamatnak az, hogy a megyei önkormányzatok nem fognak kiüresedni,
tehát feladatok maradnak továbbra is az önkormányzatoknál. Ez elsősorban a területrendezési,
illetve a területfejlesztési feladatokban jelölhető meg.

Egyebekben a törvényjavaslat a vagyonátvétel részletszabályait szabályozza, az
adósságátvétel szabályait, külön rendelkezések, speciális szabályok találhatók az
egészségügyi szolgáltatókra vonatkozóan. Részletesen szabályozza a megyei
intézményfenntartó központ jogállását, működését, a vezetőkinevezés rendjét. Új
intézményként hozza létre az úgynevezett intézményi biztosnak a szerepét. Ő lenne az, aki az
átadást, átvételt előkészíti majd a kormánymegbízott kinevezése alapján. Ez egy határozott
időre létrejövő pozíció lesz, amely november közepétől körülbelül január 1-jéig előkészíti
majd a megyei intézményfenntartó központ működését. Szintén tartalmaz szabályokat a
törvényjavaslat a különböző munkajogi kérdésekre. Itt azt szeretném leszögezni, hogy a
különböző köztisztviselői, közalkalmazotti, illetve munkajogviszonyok jogutódlással át
fognak jönni. Tehát a jelenlegi közgyűlési hivatalokban, illetve intézményfenntartó
GAMESZ-kben lévők jogviszonya nem fog megszűnni, hanem jogutódlással átkerül majd a
kormányhivatalokba, illetve a megyei intézményfenntartó központba.

A törvényjavaslat különböző felhatalmazó rendelkezéseket tartalmaz még a kormány
részére. Tehát itt az irányítási és egyéb jogviszonyok tekintetében kormányrendelet fogja
szabályozni ezt a jogkört. Köszönöm szépen.

Kérdések, hozzászólások

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyilvánvalóan a normál rend az lenne, hogy alkotmányt
módosítunk, önkormányzati törvényt módosítunk, ágazati törvényeket, és utána ezeket a
feladatokat átadjuk-átvesszük. Itt a megyei önkormányzatok esetében azonban az élet egy más
forgatókönyvet kényszerített ki, hiszen sürgetőbb a konszolidálás mint azt gondoltuk, jóval
nagyobb feszültségek jöttek létre az elmúlt évek során a megyei önkormányzatok
finanszírozása miatt, ezért erre a normál jogalkotási tervre nem lehet várni.

Említette helyettes államtitkár úr az alkotmány módosítását. Az én kérdésem, hogy az
önkormányzati törvényt érintjük-e ebben a jogszabályban, a régi önkormányzati törvényt,
ahol nyilvánvalóan megyei feladatokat a korábbi Ötv. tartalmazta. Erre, lehet, hogy talán én
nem voltam elég figyelmes, de nem hallottam kitételt. Vagy pedig ezt egy másik folyamatban
az Ötv. módosításának a részévé tesszük?

PILCZ TAMÁS (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):  Van benne Ötv.-módosítás, de
csak érintőlegesen. Meghatároz pár szabályt, de az Ötv.-t nem kell alkalmazni az átadás-
átvétel tekintetében. Ezek általában egy könyvvizsgálatra vonatkozó szabályok, amelyek most
nem kerülnek alkalmazásra.

ELNÖK: Világos. Az Ötv.-t atekintetben nem kell módosítanunk, hogy ezek a
feladatok ezentúl nem önkormányzat által ellátandóak csak, hanem az állam is részt vesz a
feladat ellátásában? Úgy ítélik meg, hogy ehhez nem kell az Ötv. módosítása.

PILCZ TAMÁS (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):  Egyetlen egy ponton van ilyen
szövegmódosításunk. Kikerül az egészségügyi alapellátásra vonatkozó rész az Ötv.-ből, ez az
Ötv. 63/A szakasz pontja, és minden más kérdést az új Ötv. fog rendezni.
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ELNÖK: Világos. Csak az még nincs elfogadva.

PILCZ TAMÁS (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):  De elvileg benyújtásra kerül
ugyanúgy még idén, és egyes részei hatályba lépnek január 1-jével.

ELNÖK: Nem lenne jobb most itt az Ötv., igaz, hogy csak rövid ideig élő, két hónapig
fennálló módosítására sort keríteni? Nem vagyok jogász, még csak önkormányzati szakértő

sem, de valami azt súgja nekem, hogy lehet, hogy egyszerűbb lenne itt ezt is megtenni. De
majd benyújtunk egy módosítót, ha egyetértenek vele, én csak felvetem a kérdést, fontolják
meg.

PILCZ TAMÁS (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):  Lehetőség van rá, a
Belügyminisztériumtól ezt kaptuk, hogy ezek kerüljenek ebbe bele módosításként.

ELNÖK: Megértettem. Államtitkár úr!

CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Köszönöm szépen. Nekem is ennyi lett volna a mondandóm, hogy természetesen KIM-
koordinációban készült az összes szakterület bevonásával, és a Belügyminisztérium szintén
véleményezte az anyagot, de akkor még egyszer erre felhívjuk a figyelmet, hogy ezt nézzék
meg, hogy az Ötv. módosítására szükség van-e.

Ez a törvényjavaslat elsősorban a feladatra és a vagyon, illetve az intézmény átadására
fókuszál, de nyilván ezeket a kérdéseket el kell varrni.

ELNÖK: Világos. Én, ha arra a kérdésre kéne válaszolnom, hogy mi alapján tervezzük
így a költségvetést, indítjuk el ezt a folyamatot, nem tudnék határozottan egyértelmű választ
adni. Képviselő hölgyek, urak?

DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Elnök úr itt szerényen arra hivatkozik, hogy nem jogász, mégis azt gondolom,
hogy a legfontosabb jogi kérdéseket megfogalmazta, érintette már, amikor kételyeket
fogalmazott meg a menetrend vonatkozásában. Államtitkár úr azt említette, hogy a megyei
közgyűlési elnökök és a miniszterelnök úr által a múlt héten aláírt megállapodás az
alapelvekben állapodott meg, egyezett meg, és azt gondolom, hogy bátran elmondhatjuk, látva
ezeket a megállapodásokat, hogy túlnyúlt, túlmutatott az alapelvek kereteinek a
meghatározásán, és azt is elmondhatnánk, hogy, ahogy nálunk, Somogyban szokták mondani,
hogy a kordé elkerülte a szamarat. Vagyis hogy itt összekeveredett az a folyamat, az a
menetrend, ami egy normális, alkotmányos menetrend esetében illene.

Ahogy szokás, ilyenkor mindig felemlegetik a megyei önkormányzatok csődhelyzetét.
Nos, nyilvánvaló, látszik, a megyei önkormányzatok nincsenek könnyű helyzetben, bár
megjegyzem, hogy az előző ciklusban egyetlen egy önkormányzat sem ment csődbe, most
több önkormányzat van ilyen helyzetben, a csőd előszobájában vagy kapujában áll.

ELNÖK: Hamar munka ritkán jó.

DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Lehet, hogy jó módszer az államosítás, de én azt
gondolom, hogy azért mégsem ez az egyetlen egy lehetséges megoldás vagy lehetséges
módszer, amelyet most a kormány, illetőleg a megyei közgyűlések választottak. Ugyanis
nyilvánvaló, hogy az állami tulajdon, az állami fenntartás önmagában nem garancia a
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közszolgáltatások egységes minőségére. Nyilván ezt több úton-módon is el lehetne érni,
megfelelő forrás biztosításával, rendszeres struktúra átalakításával, szakmai előírások révén, a
személyzet szakképesítésének javításával, feltételek, körülmények változtatásával és
javításával. Egy biztos, hogy ez a lépés azt jelenti, hogy a megyei önkormányzatok
hatáskörébe tartozó közszolgáltatások teljes mértékben centralizálásra, államosításra kerülnek.
Feltehetnénk azt a kérdést, hogy hol van akkor az önkormányzati rendszerben a
szubszidiaritás. Jó helyre kerülnek-e, jó helyre kerültek-e ezekkel a megállapodásokkal ezek
az intézmények? Én azt mondom, hogy nem jó helyre. Mindenképpen lehetőség lett volna
arra például, hogy a regionális szintet átgondolják mint lehetséges önkormányzati
középszintet. Jól lehet tudom, hogy a Fidesz céljában és politikájában a megye fogalmazódott
meg egyetlen lehetséges középszintként, sőt az alkotmány elfogadása során nagyon sok
megyei elnök, végignéztem a hozzászólásaikat, a vármegyéről álmodozott, majd pár hónap
múlva itt az történik, hogy igazából a megyei középszint teljes mértékben megszűnik.

Érdekessége egyébként ennek a megszüntetésnek az is, hogy nem hatáskörökben,
feladatokban gondolkodva közelítették ezt meg, hanem az intézmény, illetőleg a vagyonnak
az átvételével. De biztos, hogy lett volna arra reális lehetőség, hogy például egy nagyobb
területi egységben, régióban az ellátás optimalizálásával, méretgazdaságossági és egyéb más
szakmai szempontok figyelembevételével egy erős középszintet kialakítva ezeket a
közszolgáltatásokat jó minőségben ellássák.

A maradó megyei önkormányzat minden lesz csak nem önkormányzat, azt gondolom,
úgy is mondom ezt, mint aki korábban megyei önkormányzati elnök tisztségviselőként is
dolgozott. Lesz testület, lesz székház. Somogyban például új székházba dolgozik a megye 190
millió forintért, lesznek bizottságok. Vannak tisztségviselők, nálunk például van egy
protokolláris elnökhelyettes, de nem lesznek feladatok, hiszen a lakosságot érintő
közszolgáltatások teljes egészében elkerülnek. A bizonyos területrendezési és
területfejlesztési feladatok pedig soványka lehetőséget biztosítanak, hiszen az európai uniós
források kezelése, gondozása nem kerülhet, legalábbis egyelőre nem kerülhet a megyékhez. A
költségvetésbe pedig 1,2 milliárd forint áll rendelkezésre területfejlesztésre a következő

esztendőben. A különböző szakmai feladatok ellátására pedig nincs meg a megfelelő szakmai
tapasztalat és felkészültsége a megyéknek, amin nem is lehet csodálkozni. Így például szóba
került, hogy az országos területfejlesztési koncepciót, amit nagyon sok tudományos intézet
közreműködésével az Országgyűlés fogadott el legutóbb 2005-ben, azt majd a megyék fogják
megcsinálni. Azt gondolom, hogy az országos területfejlesztési koncepció nem egyenlő 15
megye elképzelésével, vágyával, álmával vagy óhajával.

Egy szó mint száz, azt gondolom, hogy ez a törvényjavaslat egy kicsit mint derült
égből a villámcsapás jött ide, mert hiányzott az az összkép, hogy a közigazgatásban, a
középszinten hosszú távon, átfogóan mit akar a kormány, de hát egyre inkább kirajzolódik,
hogy ez egy erős centralizáció lesz, amely önmagában, meggyőződésem, nem garantálja
ezeknek a közszolgáltatásoknak a színvonalas ellátását. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Osztojkán Ágnes alelnök kért szót. Parancsolj, Ágnes!

OSZTOJKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen a szót. Ha mi jól értelmezzük, és
azt is el szeretném mondani, hogy erre nagyon-nagyon kevés idő volt, ennek az egész
javaslatnak az átnézésére és egy nagyon koherens vélemény mondására, de mi megosztottuk a
feladatot, és igazából ennek csak a közoktatási részét vettük figyelembe. Mi azt látjuk, hogy
ennek a javaslatnak a lényege tulajdonképpen az, hogy az állam szabadon átveheti a
közoktatási intézményeket, ennek semmiféle törvényi akadályt nem hagynak meg, ez
tulajdonképpen maga az államosítás. Ami egy nagyon komoly kérdés az én fejemben, az az,
hogy ön ugye beszélt arról, hogy a megyei önkormányzatoknál fennálló tartozásokat is át
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fogják venni, mert komoly forráshiányokkal küzdenek, és nagy tartozásokat halmoztak fel.
Pont ma délelőtt tárgyaltuk az Oktatási bizottságban a költségvetést, és pontosan ennek a
centralizációnak, az iskolák államosításának és kormánykézbe vételének a fedezetét nem
látjuk ebben a költségvetésben. Hogyha itt még arról is szó van, hogy a megyei
önkormányzatoknál felgyülemlett adósságokat is átveszi az állam, akkor erre honnan lesz
pénz, azt szeretném megkérdezni.

A másik, ami, azt gondolom, hogy, és nem tudom, hogy a képviselő urak megnézték
vagy megnézették-e ezt a törvényt, azért a 37. §-ban van egy olyan kérdés vagy probléma,
amiben még a korábbiakban mindannyian egyetértettünk, hogy … ez ugyanis az SNI-s
nevelést ellátó intézmények működési körzetét a kormány általános hatáskörű területi
államigazgatási szerv, plusz a főváros esetén a fővárosi önkormányzat véleményezi. Ez van
benne, és mi azt gondoljuk, hogy itt jelentős hiátus lép fel atekintetben, hogy az érdekelt
önkormányzatoknak még a véleményét sem kérik ki. Számomra mindig fontos és nagyon
kérdéses dolog, hogy bizonyos kérdésekben, mint például a sajátos nevelésű igényű gyerekek
ellátása, hogyan születnek a döntések. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Ha jól látom, a 37-es pont a megyei első fok, másodfok, tehát akik az adott
város pedagógiai programját véleményezték eddig, a fővárost ismerem, ott a fővárosi
önkormányzat véleményezte a kerületek ilyen jellegű döntéseit, hogy beleillik-e a fővárosi
oktatási, fejlesztési tervbe. Itt ezt a feladatot a megyék esetében a kormányhivatalok
államigazgatási szerve veszi át. Tehát atekintetben, hogy a feladatellátásba beleszólhat az
önkormányzat, beleszólhat, csak van valaki, aki ezt egy nagyobb egység fejlesztési
koncepciójának való megfelelését ellenőrizi, kontrollálja. Viszont a kezdeményező egyelőre
továbbra is az önkormányzat, csak ezt a bizonyos kontroll feladatot teszi máshová. Nem a
megyei, illetve a fővárosi önkormányzathoz, hanem a kormányhivatalhoz. Én így értem a 37.
§ okozta változást. Szabad a vásár. Ha valaki most akar válaszolni, most is lehet. Lehet azt a
gyűjtögető metódust is, hogy a végén. Én el szoktam mondani, hogy általában ilyenkor
mindig az a kockázat áll fent, hogy amit nem szeretünk kérdést, azt az ember nem válaszolja
meg, tehát a képviselőknek jobb az oda-vissza válasz, a kormány tagjainak meg jobb az
összegyűjtős technika, mert mód van a nem szeretem válaszok asztal szélére tolására. De
látom, itt van kalandvágy. Parancsoljatok! Államtitkár úr, Sándor!

CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Én a koncepcionális felvetésekre válaszolnék, és a Sándor pedig a szakmaira, a 37. §-sal
kapcsolatban.

Itt a megállapodás jogi természete, ami a kormány és a megyei önkormányzatok
között köttetett, ez állandó kérdés. A kormánynak mint olyan a polgári törvénykönyv szerint
nem jogi személy, tehát szerződéskötési képessége nincs, tehát ilyen értelemben közjogi,
magánjogi, polgárjogi értelemben szerződésről nem beszélhetünk. Tehát kötelezettség nem
áramlott át a megyei önkormányzatokra vagyonátadásra, illetve jog sem telepedett hozzájuk
ezzel a megállapodással, úgyhogy ez az okirat ilyen formán tulajdonképpen alkalmatlan.
Tehát ezt hogy a földhivatalba bevinné valaki, hogy akkor jegyezzük át ez alapján bármelyik
ingatlannak a tulajdonjogát, nyilván ez nem alkalmas eszköz erre. Ez a megállapodás jogi
természete alapján egy politikai jellegű szándéknyilatkozat, amely, amint említettem,
alapelveket, illetve feladatokat jelöl ki a felek számára.

Az államosítással kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy ezek a feladatok
eredetileg állami feladatok voltak, és állami tulajdonban lévő eszközállomány,
intézményállomány szolgálta ki ezeket a feladatokat. Tehát ilyen értelemben államosításról
nem beszélhetünk, legfeljebb az eredeti hatáskör-telepítőhöz kerül vissza úgy a feladat mint
az intézményrendszer.
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Ezenkívül azt is kiemelném, hogy tehát nem államosításról van szó, hanem a
különböző alrendszerek közötti feladat-, illetve vagyonmozgásról. Tehát az önkormányzati
vagyon az állami vagyon részének minősül úgy, ahogy az önkormányzati adósság is az
államadósság része. Tehát ez egy állami alrendszereken belüli vagyonmozgást jelent. Ugye
ezt már az új alaptörvény, ami január 1-jétől lép hatályba, már rögzíti is azzal, hogy az
önkormányzati vagyon és az állami vagyon a nemzeti vagyon. Tehát egy egységes vagyonról,
illetve tulajdonról beszélünk.

A tartozások átvételével kapcsolatban egyértelmű az, hogy a kormány egy erős
pozícióban tud tárgyalni a hitelezőkkel, illetve a különböző szállítói tartozások jogosultjaival.
Ebben a pozíciójában természetesen képes arra, hogy különböző átütemezésekkel ezt az
adósságállománynak, ha nem is a mértékét, de a kifizetését el tudja tolni, illetve a
haváriahelyzetet megszüntesse. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Brassói Sándor, aztán Tamás és Gergely.

BRASSÓI SÁNDOR (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):  Képviselő asszonynak a
törvényjavaslat 37. §-ához feltett kérdésével kapcsolatban azt mondanám, hogy a
közigazgatási törvény a hatályos önkormányzati törvénnyel szinkronban tartalmazza azt, hogy
a megye, a település, a helyi önkormányzat, nemzeti önkormányzat milyen feladatokkal,
hatáskörökkel, jogosítványokkal rendelkezik, úgyhogy ilyen értelemben a jelenlegi hatályos
közoktatási törvény pontosan tartalmazza azt a megyei terv fogalmat, ami alapján a megyei
önkormányzatoknak meg kell terveznie rendszeresen azt, hogy milyen feladatot milyen
módon tervez meg a megyén belül, és gondoskodni kellett a vonatkozó szabállyal a két
törvény szabályozása alapján a kötelező, illetve a vállalt feladatoknak az elhelyezéséről. Ami
történik, semmi egyéb mint gyakorlatilag a megyei önkormányzat helyére a kormány
általános hatáskörű területi államigazgatási szerve szakasz lép, ami úgymond egyszerű, ez
csak egy jogtechnikai változás. Gyakorlatilag a jelentősége ennél sokkal nagyobb, hiszen
addig, amíg jelenlegi struktúrában a megyei önkormányzatok bizonyos értelemben
megtervezték a feladatot, úgy hogy ezt a fejlesztési tervben az egyes települési
önkormányzatok által bejelentett és vállalt feladatok mentén leosztották, és ehhez az érintett
önkormányzatok az állami költségvetésből lehívták a megfelelő normatív támogatást, most
ennél sokkal nagyobb felelőssége lesz – azt gondolom – az államnak, hiszen úgy kell
megterveznie a jövőben a fejlesztési tervet az adott megye vonatkozásában, hogy pontosan
fogja látni, hogy mi az, ami most már egyértelműen, a jogszabály alapján a kormány területi
államigazgatási szervének a feladata, ráadásul kötelezettségébe lett dedikálva, és ő lesz az a
szerv, aki ilyen értelemben a normatívát megkapja, továbbosztja, fenntartja az
intézményrendszert. És azokkal az önkormányzatokkal, akik egyébként a feladatellátásban a
Kt. Alapján, a 86. szakasz alapján részt vesznek, gyakorlatilag felrajzolja a feladatellátást
ebbe a fejlesztési tervbe.

Az SNI-tanulók esetében a helyzet azért talán még inkább fontosabb mint egy normál
feladatellátás, mert itt jelentkeznek a különböző beiskolázási határok és intézménykijelölések.
Ez a módosítás szerintünk garantáltabbá, biztonságosabbá teheti és teszi az ilyen tanulók
ellátási körzetének a lehatárolását. Hiszen a kormányhivatal pontosan fogja tudni azt, hogy
hány intézmény tartozik hozzá, mennyi van a megyében, hány ilyen gyermek látható a
statisztika és a normatívaigénylés alapján az állam kincstár adatai alapján, és az alapján kell
neki megcsinálnia azt a tervezést a meglévő intézmények keretei között, amivel jövő évtől ezt
a feladatellátást meg tudja csinálni.

Tehát önmagában ebben egy viszonylag biztonságos feladattervezést látunk a jövőben.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Sós Tamás, parancsolj!
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DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság, Meghívottaink! Én a
legsúlyosabbnak azt tartom ennél a napirendnél és több más, ehhez kapcsolódó
előterjesztésnél, amit államosításként fogalmazunk meg, hogy valójában lemondunk az
önkormányzatiságnak arról az erejéről, ami gyakorlatilag közösségszervező erőt jelent, akár
itt egy megyei szintnél, de akár a településeknél is, mert kimondva, ki nem mondva, látszik,
hogy itt feladatszűkítésre kerül sor, forráskivonásra kerül sor, illetve a lakosság helyi szinten
kevésbé tud beleszólni az ügyes-bajos dolgokba. És tulajdonképpen a rendszer kevésbé lesz
átlátható, ebből adódóan egy jelentős visszalépés, úgy gondolom.

Az, hogy az előkészítés milyen volt, arról már itt szóltak.
A konkrét kérdéseim arra irányulnának, ami már részben elhangzott. Itt államtitkár úr

említette, hogy gyakorlatilag a kormány erős pozíciót kíván kialakítani gyakorlatilag az
adósság kezelése kapcsán. Én ezt értem, sőt azt mondom, hogy ezt el is fogadom. De azt már
nem értem, hogy ehhez miért kell vinni a vagyontárgyakat, és nem értem, hogy miért kell
átrendezni az egész viszonyt, mert ha belegondolunk, meg lehet nézni megyénként, hogy
mondjuk a nettó adósság néhány milliárd, és konkrétan a vagyontárgyak meg 20 és 30
milliárd között vannak, tehát mondjuk annak a negyede. Tehát ez, tulajdonképpen, én úgy
gondolom, hogy nem reális, sőt mondhatnám, hogy igazságtalan. Tudnék még más egyéb
jelzős szerkezeteket is mondani.

A következő, amit szeretnék szóbahozni, hogy mit jelent az a 39. oldalon, hogy
vagyonátszállás. Ez fejezi ki azt vagy lehet, hogy más fogalom, hogy akár önkormányzat és
önkormányzat között, tehát mondjuk egy megyeitől átmehet egy vagyontárgy ingyen és
bérmentve egy települési önkormányzathoz is vagyontárgyként, nem tudom, de valahol ebben
az előterjesztésben ez a szellem is, úgy érzem, benne van, de lehet, hogy rossz érzékkel
tapintottam erre.

Kolber úr említette, hogy valójában, igen, a megyei önkormányzatok kiüresedtek,
kiüresednek. Ha mondjuk, európai összehasonlításban nézzük, a rendszerváltásban egy
átmenetiségben létrejött egy gyenge középszint, még ott ’94-ben próbáltak valamit korrigálni,
és utána beállt az egész rendszer. Szerintem sem a helyes irány, és ezzel a fejlesztéssel sem és
a területrendezéssel sem lehet magyarázni, hiszen itt már elhangzott, hogy EU-s források itt
gyakorlatilag nem jelennek meg, mondjuk még tavasszal sem tudta a kormány, hogy ezt a
lépést teszi, mert ha tudta volna, akkor EU-s források kezelésében más megoldást talál. És
látjuk, hogy megyei szinten valójában rendkívül kis összegről beszélünk. Ehhez úgy
gondolom, hogy nem igazán szükséges egy ilyen formát működtetni, tehát súlytalan az egész.
Ez egy látszatdolog. Ezt szerintem önök is nagyon jól tudják.

Amit szeretnék konkrétan még megkérdezni, hogy milyen megállapodások születtek
vagy még születnek. Ugyan ön politikai nyilatkozatnak mondja vagy szándéknyilatkozatnak,
de azért jól tudjuk, hogy ez egy kis ország, és itt nincsenek titkok, hogy tulajdonképpen ez az
átadás-átvétel folyamat már gyakorlatilag régóta tart. Deklaráció szintjén a nyilvánosság előtt
augusztusban, mikor a kormánymegbízottak, illetve a megyei közgyűlési elnököknek volt egy
sajtótájékoztatója, akkor kapott egy hivatalos tájékoztatást a közvéleményt, most amikor a
miniszterelnök úr és a közgyűlési elnökök nyilvánosság előtt megjelentek, ez volt egy másik.
Utalás volt már erre, hogy itt a törvényi szabályozás, én is felhívnám a figyelmet arra, amit az
elnök úr mondott, hogy ez rendkívül fontos, mert ezer sebből vérzik ez a történet. Tehát én
úgy gondolom, hogy jogilag sem állja meg a helyét, ami most történik, tehát törvényileg
mindenképp le kellene szabályozniuk még a mostani helyzetet is, és ez jogosan vetődik fel.

Az én ez irányú kérdésem tehát arra irányul, hogy gyakorlatilag milyen
megállapodások születtek még. Ön említett határidőt, hogy határidők is születtek. Ezekről
talán kevesebbet tud a nyilvánosság. Tehát itt, ha erről szólna… mert tudomásom szerint az
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adatszolgáltatások már tavasszal megkezdődtek, nyáron folytatódtak, akár a kórházaknál és
ugyanúgy az intézményhálózatnál.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gergely, parancsolj!

FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm szépen. Mindenekelőtt csak a napirend
meg nem szavazását szeretném indokolni, hogy azt szerettük volna jelezni, hogy délelőtt
tudtuk meg, hogy ez is napirendi pont lesz a délutáni ülésen. Korábban is jeleztük már az
eljárásbeli kritikánkat, ezt szerettük volna ezzel is jelezni.

Két kérdést szeretnék intézni, az egyik, hogy tudhatunk-e arról valamit, hogy itt az
átvett adósságállomány miként aránylik az átvett intézményeknek a teljes értékéhez. Mi egy
konkrét megye esetében értesültünk arról, hogy például Vas megyében 4,5 milliárdos
adósságot vesz át a kormány, mindezzel együtt pedig 45 milliárdnyi forintos vagyont ad át a
megye. Erre az arányra lennénk kíváncsiak, hogy készültek-e erről pontos számítások.

Illetve itt hallottuk már az előbbi válaszadásban, hogy hangsúlyozták, hogy itt
tulajdonképpen egyfajta átcsoportosításról van szó, és egy egységként kezelhető az állam,
illetve az önkormányzatok rendszere. Ennek kapcsán itt azon gondolkodtam magamban, hogy
ez kicsit úgy tűnik, mintha egy családon belül, ami szintén egy egységnek nevezhető, egy
gyermek egy adósságot felhalmoz, és a szülők erre azt mondják, hogy nem megnevelik, nem
valami retorziót alkalmaznak vagy valami módon próbálják jó útra terelni, hanem annak a
felhalmozott adósságnak vagy tartozásnak a többszörösét hajtják be azon a szegény
gyermeken azáltal, hogy mondjuk elveszik a laptopját, a mobiltelefonját és hasonló, lehetne
folytatni ezt a példát. Nekem ez a hasonlat jutott eszembe, és nem biztos, hogy ez a helyes
irány ebben az esetben.

Illetve az merült fel még ezzel kapcsolatban kérdésként, hogy mi várható a vagyon
átvétele után. Leginkább egy megnyugtatásnak örülnék, miszerint semmiféle intézmény-
összevonás, intézményprivatizáció nem lesz, ugyanis ezek is több helyről, talán nem
alaptalanul felmerültek. Erre kérnék szépen egy megnyugtatást, hogy ilyen terv nincs.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Én magával a folyamattal, tudniillik hogy a megyék által
ellátott feladatokat a kormányhivatalok lássák el, én ezzel egyetértek. Tamás, nem tartom itt
helyénvalónak azokat a szempontokat, amiket te említettél. Máshol igen, a települési
önkormányzatoknál ezek fontos szempontok, a lakosság beleszólása, de szerintem egy megye
ügyébe a lakosság … Nem voltam megyei elnök, sem megyei képviselő, de egy települési
önkormányzat életébe valamelyest beleszól, ott is már azért formalizált, officiális ez a dolog,
de hogy egy megye ügyeinek az intézésébe én hazulról hogyan szólnék bele. A
szubszidiaritást én egy komoly értéknek gondolom, a településnél ennek van helye. Megye,
régió esetében szerintem ez egy önszuggesztió, önbecsapás. Szerintem a megye nem szólt
bele, nem érezte magáénak. Volt valami megyei identitás, „mi borsodiak vagyunk, meg
somogyiak”, de ez egy ilyen kulturális identitás, nem annyira a testülettel való azonosulás –
szerintem. Tehát én itt nagy veszteséget nem érzek.

Átláthatóság vagy átláthatatlanság. Ez egy jó kérdés. Maradjunk abban, hogy ebben
nem érzek komoly változást. Hogy mennyire volt eddig átlátható a megyék működése,
intézményfenntartása, és most hogyan lesz ez a kormányhivataloknál, egy ilyen költözködés
azért rendcsinálás is. Tehát pusztán attól, hogy egyik fenntartó átkerül a másikhoz, be kell
dobozolni, legalábbis jogilag rendet kell rakni. Tehát magában a folyamat rendet tesz egy
kicsit. Aki költözködött, tudja. Tehát kidobjuk, félretesszük, selejtezzük az ügyeket, a
fölösleges funkciókat lecsipegetjük róla. Tehát én ezt a két szempontot itt nem érzem erősnek.
A településnél igen, itt a megyénél kevésbé.
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Az adósság viszonya az ingatlanállomány becsült vagy könyv szerinti értékéhez. Nagy
kérdés, hogy most milyen értékről beszélünk. Ami a könyvekben szerepel, feltételezett
forgalmi érték, ha lenne vevő mondjuk a Jahn Ferenc Kórházra, kevesen vesznek manapság
ilyet, pláne úgy, hogy üzemeltetni kell, meg működtetni. A megyei könyvtárakra is kevés
piacképes vásárlót találnánk, azzal a kötelemmel, hogy ezt a könyvtárat tartsa fenn, fűtse, a
szolgáltatást lássa el. Tehát ezek nem szabad ingatlanok, amikben plázát lehet építeni, pláne
most korlátozzuk is, tehát 300 négyzetméter alatti plázákat kéne csinálniuk, hanem ezek
funkciókkal kötött, nem is minden esetben a legfényesebb állapotú építmények. Ilyen
értelemben az összevetés, az persze lehetséges, mert a politikai nyilatkozatokban mindent
lehet, de sok értelmét nem látom. Mert ezek funkcióval adatnak át egyik fenntartótól a
másikhoz. Ne felejtsük el, hogy persze az Áht. szempontjából ez egy pontszerű dolog, de ha
nem az Áht. szempontjából nézzük, hanem egy folyamatban nézzük, ezeket az ingatlanokat,
ezeket a vagyontárgyakat ennek a feladatnak az ellátására kapta az önkormányzat a
vagyonátadási törvénnyel 1990 és 1992 között. Most pedig, ha a feladatellátás máshoz kerül,
úgy méltányos, vagy úgy tűnik számomra normálisnak, hogy akkor a feladatellátáshoz kötődő
vagyontárgy is a feladat gazdájához kerül. Függetlenül attól egyébként, hogy annak mekkora
az értéke.

Mekkora az értéke ennek a háznak? Ki tudja megmondani? Nincs értéke, mert nem
eladó. És ugyanígy van a legtöbb, megyei feladatot ellátó ingatlannal is. Egy kórháznak, egy
könyvtárnak, egy közgyűjteménynek nincs értéke, mert nem adja el senki, működteti.
Működteti benne a közfeladatot. Ettől még persze van, mert könyvelni kell, meg le kell zárni
a mérleget, van egy könyv szerinti érték, beírunk egy számot, de ezt soha nem teszi próbára a
piac, ezt az értéket. Tehát ezért ennek az összehasonítását én nem tartom annyira fontos
kérdésnek.

Feltehetően az átadás-átvételből fakadnak majd átszervezési feladatok is. Én is azt
gondolom. Nyilván itt az a mi dolgunk vagy a mi feladatunk, hogy a kormány ezt milyen
elvek mentén, milyen feladatok elsődlegességét kiemelve akarja csinálni, hiszen átvesz egy
olyan intézményhálózatot, ami megtermelt országos szinten 160-180 milliárdnyi hiányt,
ennek egy jelentős része működésből fakad, csak kisebb hányada fejlesztésekből. És nyilván
az a feladata, hogy miközben átveszi, ne egy az egyben terhelje rá ezt a 180 milliárdot, hogy
folyamatosan újratermelődik a központi költségvetésére, hanem nézze meg, hogy hol lehetne
egy racionálisabb működést kialakítani, vagy a finanszírozás szabályain reszelgetni,
módosítani.

Ezzel együtt mondom, az első hozzászólásomban jeleztem, én itt azt érzem, hogy
lehet, hogy az önkormányzati törvény benyújtása csúszott valamelyest, de most ez a helyzet,
tehát szerintem az Ötv.-ben is, még ha csak ideiglenesen is, pár hónapra még a hatályban lévő

régi Ötv.-hez is – érzésem szerint – hozzá kéne nyúlni a záró rendelkezések keretében, ha
máshol nem. Az alkotmány is csak a vagyonról szól, és ilyen értelemben a feladatok
szétosztásával nem foglalkozik.

Még egy gonddal szaporítanám az ügyet. Lehet, hogy nem a törvényi szabályozás
kérdése, de nem tudom megítélni. Ez az elmúlt években elindított uniós pályázatokból
létrehozott programok, ahol ötéves fenntartási kötelezettségeket vállaltak a megyék mint
fenntartó önkormányzatok a program kapcsán, nyilván ezeket is dedikálni kell az új
fenntartóra, át kell szerződni, ezeket a hatóságokkal, az uniós pályázatokat felügyelő
szervezetekkel jóvá kell hagyatni, tehát ez nem egyszerűen csak magyar jogalkotási gesztus,
hanem egy kicsit bonyolultabb lépés. Nem tudom, hogy erre kitér-e az anyag, ha ki, akkor
megnyugodtam, ha nem, akkor pedig szintén ezzel kiegészítendő ez az intézkedéssor.

Van-e egyéb kérdés? Kőszegi Zoltán!
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KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Néhány észrevételem lenne, még
mielőtt a vagyonnal kapcsolatos észrevételemet megtenném. Először is azt szeretném
mindenképpen jegyzőkönyvbe mondani, hogy én nem értem azt, hogy legalább 4-5 évvel
ezelőtt a megyei önkormányzatok miért nem léptek egy olyat, amivel kényszerhelyzetbe
hozták volna az előző kormányt, ugyanis az előző kormány hozta a megyei önkormányzatokat
abba a helyzetbe, hogy jelentős működéshiány halmozódott fel. Működésre kellett hitelt
felvenniük, és ez most csapódik le. Tehát amikor a másik oldalról, bocsánat Sós képviselő úr,
a másik oldalról ostorozzák a jelenlegi kormányt, mert megpróbálja ezt a problémát
megoldani, ezt az önök kormányainak kellett volna megoldani, pontosabban az önök
kormányai idézték elő. Ugyanis a kiüresítés ott kezdődött el, ez egy politikai cél volt, hogy a
megyei önkormányzatokat kiüresítsék elsősorban úgy, hogy teljesen forráshiányossá teszik.
Tehát gyakorlatilag ebbe a csatornába bevezették őket, bár én nem értem, hogy öt évvel
ezelőtt a megyei önkormányzatok miért kezdtek el működésre hitelt felvenni, és hiányt
pótolni. Én ezt másképp oldottam volna meg, de ez az ő felelősségük volt, illetve az ő
döntésük.

A vagyonnal kapcsolatban, valóban ez egy forgalomképtelen vagyok. Tehát egy
forgalomképtelen vagyonnál ezt át kellene minősíteni ahhoz, hogy egyáltalán ilyen értékeket
és arányokat lehessen számolni. Ezeknek a vagyontárgyaknak funkciója van, és itt a
vagyonnál megemlítenék még egyet. Nagyon sok települési önkormányzat adta át ingyenesen
a saját vagyontárgyait működésre. Tehát a szerződéseikben ez szerepelt, hogy a funkció
ellátásával vagy annak a kötelezettségével ingyenesen átadja a megyének. Tehát ez akkor
most felvetné azt is, hogy akkor ez most hová kerül. Most visszakerüljön a települési
önkormányzatokhoz? Tehát bonyolítaná a helyzetet. Én települési önkormányzati vezetőként
pontosan azok közé tartozóként mondom ezt, akik ingyenesen átadtuk a megyének. Én
szerencsétlennek tartanám, hogyha most a kormány átveszi a feladatot, a vagyont pedig
visszaadná nekünk. Ez tovább bonyolítaná a helyzetet, úgyhogy szerintem ezt egységesen kell
kezelni.

Viszont lenne két kérdésem, hogy például a közoktatáshoz kapcsolódóan több
feladatot kiszerveztek a megyei önkormányzatok. Tehát nem megyei intézményen keresztül
látják el, hanem kiszervezték. Számolnak-e ezzel a feladattal és hogyan próbálja majd meg ez
az új rendszer ezt megoldani, hogy visszaszervezésre kerülnek ezek? Ezek állami
intézményekként fognak működni, vagy pedig kiszervezett formában? Ebben az esetben
vannak bennem kételyek, és van még egy konkrét dolog.

A közétkeztetés néhány megyei önkormányzatnál óriási probléma a mai napig.
Nemcsak olyan értelemben, hogy nincs megoldva több intézményben, hanem olyan
értelemben is, hogy mivel kiszervezték a közétkeztetést, nem megyei önkormányzat
fenntartásában és finanszírozásában történik, pontosabban nem annak keretein belül, hanem
kiszervezett módon, ezért mivel fizetésképtelenné vált néhány megye, a kiszervezés útján
helyzetbe került cégek elbocsátották az embereket. A közétkeztetést viszont helyre kell
állítani. Az tarthatatlan állapot, hogy megyei intézményekben szociális oktatási
intézményekben nem kapnak az ellátottak, illetve az odajárók nem részesülnek
közétkeztetésben. Viszont, hogyha ezt az állam helyre fogja rakni, azt szeretném felvetni,
hogy mi lesz a sorsuk azoknak, akiket kiszervezés útján az egész rendszerből kivezettek, és
most kívül rekednek konkrét dolgozóként, konyhai dolgozóként, asszisztensekként. Mi lesz a
sorsuk? Szeretném felhívni rájuk a figyelmet, jó lenne, hogyha ebben az átszervezésben
gondolnánk rájuk is, és nem lennének végleges vesztesei ennek az egész folyamatnak, amit,
hangsúlyozom, az előző – most már két évvel visszamenőleg – 8 év kormányzása idézett elő.
És ezt jegyzőkönyvbe mindenképpen el kell mondani, mert a kiüresítést önök kezdték el, és
sajnos gyakorlatilag be is teljesítették, és most azok, akik ezt kitalálták, hátradőlve
mosolyognak sajnos, és mi pedig isszuk a levét. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Mindig meg szoktam dicsérni a bizottság tagjait, hogy köszönhetően talán
annak, hogy nem közvetít a televízió, és nincsenek újságírók a teremben, de igyekszünk
mindig a lényegre koncentrálni, és ezt most is köszönöm, tehát, hogy nem raboljuk egymás
energiáját meg idejét fölösleges politikai nyilatkozatokkal. Ezt a jó szokásunkat tartsuk meg
ezután is. Amint egy tévétársaság jelentkezik, hogy a parlamenti bizottsági üléseket szeretné
közvetíteni, szerintem ott van a bizottsági munka vége.

Tehát álljunk ellent a végsőkig, ezt kérem mindenkitől. Államtitkár úr, parancsoljon!

CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Köszönöm szépen, elnök úr. Csak még akkor élve a lehetőséggel, hogy egyenként válaszoljuk
meg a kérdéseket, még ide is volna két-három gondolatom. Amit látni kell, az, hogy a feladat,
vagyon, adósság hármas tengely körül forog az egész történet. Tehát ezt egyben kezeljük, ez
egy csomag. Az állam átveszi a feladatokat, azzal együtt természetesen jön a vagyon is, illetve
jönnek az adósságok is. Tehát ez a három bázis együtt mozog.

Aztán az a kérdés, hogy esetleg a tulajdonos és a vagyonkezelői struktúrát
megbontani, tehát a tulajdonos maradna, mondjuk az önkormányzat, a vagyonkezelő,
üzemeltető, működtető pedig az állam, úgy gondoltuk, hogy ez nem megfelelő formulája
ennek a problémahalmaznak a megoldására. Egységes felelősségi rendszerre van szükség.
Tehát aki a tulajdonos, az legyen a vagyonkezelő is. Egy kézben legyen az egész rendszer, így
lehet azokat a napi működési problémákat elkerülni, amit számtalan ilyen megbontott
rendszereknél, osztott irányításoknál tapasztalunk, hogy napi vita legyen abból, hogy ki
cseréli ki az égőt, milyen karbantartást ki végezzen el, tehát vitát generált volna egy ilyen
rendszer.

A megyei átadó bizottságoknak a törvényi lábát meg fogja teremteni ez a
törvényjavaslat. Ők fogják előkészíteni az átadás-átvételi megállapodásokat, amelyeket meg
fognak kötni minden megyében az állam és az adott megyei önkormányzat között. A
különböző határidőket az 1335/2001-es kormányhatározat tartalmazza, ez múlt hét
csütörtökön jelent meg a Magyar Közlönyben. Itt négy oldalban részletesen a kormányzati
feladatok, felelősök, határidők részletezve vannak.

Elnök úr elmondta, amit szerettem volna az átvett adósság, illetve a vagyonátadás
arányosságáról, tehát valóban ez a helyzet. A könyv szerinti értéknek, ugye tudjuk, a
valósághoz nem sok köze van. Forgalmi érték pedig nehezen értelmezhető tartomány ebben a
kontextusban. Egy törzsvagyonról van szó, ami forgalomképtelen, illetve korlátozottan
forgalomképes jogi státus szerint, tehát itt a forgalmi érték szintén egy elvont kategória.

Az elbocsátásokkal kapcsolatosan az expozéban is kiemeltem, hogy általános
jogutódlás van, tehát köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók, tehát mind a három
jogviszony jogutódlással átjön a kormányhivatal, illetve a megyei intézményfenntartó központ
állományába, tehát közvetlenül emiatt elbocsátásokkal nem kell számolni.

Az európai uniós pályázatokkal kapcsolatban a törvényjavaslat az általános jogutódlás
elvét teszi magáévá. Tehát ez azt jelenti, hogy gond nélkül az európai uniós pályázatokban a
kedvezményezett, illetve a szerződő fél pozíciójába be tud lépni a jogutód.

A közoktatási feladatok kiszervezésével kapcsolatban a javaslatnak az eleje, tehát a 2.
§ rögzíti azt, hogy melyik vagyon kerül átadásra az állam részére. Ugye itt felsorolja a
törvényjavaslat azt, hogy tulajdonképpen minden, tehát az intézmények, értve ez alatt a
költségvetési szerveket, gazdasági társaságokat, alapítványokat, közalapítványokat, tehát ilyen
szempontból nem irreleváns az, hogy milyen formában látta el az adott önkormányzat a
feladatot, a vagyon át fog jönni. Itt két kivétel van, az egyik a megyei önkormányzati
hivatalának a hivatala. Ez kivétel, illetve megállapodásban egyes vagyonelemek állami
átszállásáról megállapodhatnak a megye, illetve az állam. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Laci, parancsolj, és aztán Zoltán!

KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Egy rövid kérdéssel egészíteném ki,
hogy az elhangzottakon túlmenően a pedagógiai szakmai és a pedagógiai szakszolgáltatás
kapcsán ad-e ez a javaslat valamilyen algoritmust, vagy valami ehhez kapcsolódó jogszabály
fogja ezt rendezni, esetleg a megyei átadó bizottságok és az ő tevékenységük kapcsán fog ez
kialakulni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Sándor, parancsolj!

BRASSÓI SÁNDOR (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):  Igen, tehát itt is a helyzet
hasonló, mint amit az előbb említettem a sajátos nevelési igényű tanulók vonatkozásában,
hiszen a szakszolgálati feladatok ellátását a törvény pontosan részletezi, hogy a megyei
önkormányzat jogosult ennek a megszervezésére.

Ezekben az esetekben, amiket jelenleg a megye látott el, ugyanilyen értelemben ezek
az intézményi elemek, az ott dolgozó foglalkoztatottaknak a munkajogi jogviszonya,
ugyanígy átkerül a kormányhivatalhoz, és a kormányhivatal kell hogy a megyei feladatellátási
tervnek az átdolgozása, ami most folyik értelemszerűen, ennek a keretei között újratelepítse
ezeket a feladatokat a már meglévő vagy a létrejövő és átkerülő vagyonelemek alapján némi
alapok újrakeverésével olyan módon, hogy ez a gyerekek számára terhet ne jelentsen. Ez
elsősorban a pedagógiai szakszolgálatokra igaz, a szakmai szolgáltatásoknak ilyen értelemben
kicsit más a helyzete, hiszen ott nem elsősorban feladat- és intézményfenntartása van, hanem
feladatellátásra kötelezett a megyei önkormányzat. Ezt a legtöbb esetben nagyon sok megye
egyébként különböző, úgymond piaci alapú szakmai szolgáltatóval oldja meg. De vannak
megyék, akik most is saját maguk által fenntartottak. Ilyen ez a megyei feladatellátás része, ez
értelemszerűen átkerül intézményi struktúrával, vagyonnal, alkalmazottal, vezetővel a
kormányhivatalhoz, aki a feladatnak a címzettje, tehát ő fogja ellátni január 1-jétől.

Minden normatíva ugyanígy mozog, hiszen ennek a költségvetési keretét a kormány
megtervezte az NGM-mel közösen a KIM-fejezeten azon az előirányzaton, ahol ennek az
oktatási feladatellátásnak a normatív része le fog csapódni.

ELNÖK: Zoltán, aztán Máriusz!

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm. Részben választ kaptam arra, amit kérdezni
szerettem volna, viszont az elbocsátásokkal kapcsolatosan én személyesen azokra gondoltam,
akiket korábban kiszerveztek, tehát közalkalmazottak voltak, de valamilyen céghez
átkerültek, átvették például a közétkeztetésen belül. A cég bejelentette, hogy megszünteti a
szerződést, mert nem fizetett neki x megye, és azzal zárta le most a történetet, hogy
elbocsátotta az összes alkalmazottat. Valamikor közalkalmazottak voltak, lehet, hogy 3-4-5
évvel ezelőtt. Most erre utaltam, hogy ők a legvégén abszolút vesztesei lehetnek ennek. Tehát
ezzel számol-e, hogy próbálja meg megoldani az új struktúra, az új rendszer az ilyen típusú
ellátásokat? Például a közétkeztetést visszahozza államiba és állami intézményként ellátja
vagy pedig szerződéses úton? Akkor viszont nincs beleszólás. Tehát én őértük aggódom. Ez
mondjuk országosan sok ezer ember lehet. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Máriusz, parancsolj!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Csak egy rövid kérdést szeretnék feltenni. Az élet néha
bonyolultabb mint első ránézésre tűnik. Az iránt érdeklődnék, hogy mi van olyan esetben,
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amikor egy konkrét épületben több intézmény is megtalálható. Mondjuk a pedagógiai
szakszolgálat és mellette ugyanabban az épületben működik egy szociális intézmény, ami az
önkormányzatnál marad. Mondjuk ez a megyénél talán kevésbé értelmezhető. (Moraj.)
Megyénél nincs ilyen, jó akkor nincs is kérdésem. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Ezt majd az Ötv.-módosításnál kell feltenni, az átfogó települési
önkormányzatokat érintő, ahol ágazatonként különböző irányokat vesznek a feladatok. De
már szerintem bőven a részletes vitában járunk. Ugye most ne felejtsük el, az általános vitára
való alkalmasság megítélése a feladatunk. Tamás, parancsolj, tiéd az utolsó kérdés.

DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Amik politikai jellegű megnyilatkozások voltak, arra azt
mondom, hogy majd a plenáris ülésen igyekszem én is erre viszontreagálni. Ami pedig még
néhány konkrétum elhangzott. Én az iránt érdeklődnék, hogyha van most egy megyei
önkormányzatnak megítélt EU-s projektje, akár a kórházzal kapcsolatban, akár valamelyik
intézményével kapcsolatban, hogy ezeknek az előkészítése hogy áll, és ezzel milyen formában
foglalkoznak, mert az komoly gond lenne, ha ezeket a megyei önkormányzatok – mert azért
itt nem kevésről van szó – ezeket elveszítenék.

Arra nem reagáltak, amit kérdeztem, hogy feladatszűkítés. Ez konkrétan azt jelenti,
hogy nagy valószínűséggel nem ugyanennyi intézménnyel, nem ugyanennyi emberrel fogják
ellátni. Ezzel kapcsolatban vannak-e előzetes számok, kalkulációk? Készültek-e valamilyen
hatástanulmányok, elemzések ezzel kapcsolatban? Mert azt precízen megmondták, hogy 739
intézmény van, tehát azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban már valamilyen jellegű
elképzeléseik voltak.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr, főosztályvezető úr, parancsoljatok!

CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát az EU-s fejlesztési témakört természetesen körbejártuk
összkormányzati szinten, és az a megoldás született. Ez már tényleg a törvényjavaslaton
túlmutató kérdés, hogy öt munkacsoport jön létre. Egy jogi, informatikai, költségvetési,
vagyongazdálkodási és egy EU-s fejlesztési munkacsoport. Ez utóbbinak lesz a feladata, hogy
ezeket a fejlesztéseket, amik átkerülnek az államhoz, megvizsgálja. Tehát jogi hátterét,
közgazdasági hátterét, mindenféle szempontból górcső alá vegye ezt a problémát. Tehát
tudunk a problémáról, tudunk a kérdéskörről, készülünk rá, meg fogjuk oldani. A szabályozás
pedig egyértelmű: általános jogutódlás lesz, illetve a felhatalmazó rendelkezések között is van
erre vonatkozó szabály. Tehát kezelni fogjuk a kérdést.

Feladatszűkítés kérdésköre. A törvényjavaslat egyértelműen azt mondja, hogy a
jelenlegi ellátott feladatok átkerülnek január 1-jétől. Az államnak a működését hogyan lehet
racionalizálni, hatékonyabbá tenni, ezt – úgy gondolom – most nem a mi feladatunk
megválaszolni ezen törvényjavaslat vitája keretében. Az elsődleges cél az volna, illetve két
olyan jelzőt mondanék, ami egyértelmű cél, az, hogy egységes legyen a közszolgáltatások
nyújtása országszerte, tehát minden magyar állampolgár Vastól Szabolcsig ugyanazt a
közszolgáltatást kapja az államtól, illetve az, hogy ez a közszolgáltatás magas színvonalú
legyen. Jelenleg ez a cél, és ezt próbáljuk a törvényjavaslatban érvényesíteni.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e egyéb hozzáfűznivaló? (Nincs jelentkező.)
Szavazhatunk. Általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. Aki általános vitára
alkalmasnak tartja, az kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Többség. Ellene? (Szavazás.) 5.
Osztojkán Ágnes kérte, hogy jelezzem, hogy ő ellene szavaz, és mintegy helyettesítsem őt.
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Tartózkodás nélkül, öt ellenszavazattal általános vitára alkalmasnak tartja a bizottságunk a
törvényjavaslatot.

Kisebbségi előadót, gondolom, állítotok. Holnap este utolsóként lesz az általános vita.
Praktikus lenne, Laci, hogyha ezt is te vállalnád. Úgyis itt vagy a másik miatt. Ha elegendők
voltak az itt elhangzottak, kérlek, vállald, ha nem, Zoli szívesen beavat téged a részleteibe.
Rendben, Laci? (Kucsák László bólogat.) Tehát többségi előadó lesz Kucsák László
személyében. Kisebbségi előadó? Sós Tamás? Igen.

Egyebek

Egyebek keretében van-e bármi? (Nincs jelentkező.) Nincs. Jövő héten a meghívó úgy
néz ki, hogy hétfőn több mindent kell vitatnunk, nemcsak a közoktatási törvény koncepcióját,
hanem a költségvetést megalapozó törvényeket, az adótörvényeket, a közalkalmazottak
jogállásáról szólót, tehát a Kósa-féle javaslatot. Ez a jövő hétfői napirend tervezete.

Jó munkát kívánok mindenkinek! Csonka Ernő államtitkár úrnak, Brassói Sándornak
köszönöm a segítséget.

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 26 perc)

Pokorni Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


