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Napirendi javaslat 

 

1. Dr. Vida Ildikó, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének meghallgatása a 
NAV belső vizsgálatáról és annak eredményeiről (Schmuck Erzsébet (LMP), 
Szelényi Zsuzsanna (független), Hegedűs Lorántné (Jobbik) és Burány 
Sándor (MSZP) kezdeményezése a HHSZ 114. § (4) bekezdése alapján) 

2. a) Az Állami Számvevőszék tájékoztatója a NAV ellenőrzéséről szóló 15044. 
számú ÁSZ-jelentésről  
b) Az Állami Számvevőszék tájékoztatója az ÁSZ önkormányzati alrendszer 
ellenőrzésében szerzett tapasztalatairól  
c) Az Állami Számvevőszék tájékozatója az önkormányzatok pénzügyi 
gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében 
érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló 14224. számú 
jelentéséről 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent: 

Elnököl:  Burány Sándor (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke  
Schmuck Erzsébet (LMP), a bizottság alelnöke  
 
Bodó Sándor (Fidesz)  
Boldog István (Fidesz)  
László Tamás (Fidesz)  
Szabolcs Attila (Fidesz)  
Vantara Gyula (Fidesz)   
Witzmann Mihály (Fidesz)  
Dr. Szakács László (MSZP)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
 

 
 
 
 
Helyettesítési megbízást adott: 
 
 Dr. Kerényi János (Fidesz) Vantara Gyulának (Fidesz)  

Szabolcs Attila (Fidesz) Witzmann Mihálynak (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Szelényi Zsuzsanna (független) Burány Sándornak (MSZP)  
 

 
 
 
Meghívottak: 

 
Warvasovszky Tihamér, az Állami Számvevőszék alelnöke  
Renkó Zsuzsanna, az Állami Számvevőszék felügyeleti vezetője  
 

 
 
 

A bizottság titkársága részéről: 
 
Dr. Mátis Kornél, a bizottság szakmai tanácsadója  
Tóth-Győrvári Erzsébet, a bizottság munkatársa 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 40 perc) 

Az ülés megnyitása 

BURÁNY SÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, munkatársait, 
Warvasovszky Tihamér urat, az Állami Számvevőszék alelnökét, Renkó Zsuzsanna 
felügyeleti vezetőt, akik egyik napirendi pontunk előadói lesznek, és szeretettel 
köszöntök minden érdeklődő megjelentet. 

A rendelkezésemre álló adatok alapján a következő helyettesítésekkel fogjuk 
ma munkánkat végezni: Szűcs Lajos alelnök úr Tilki Attila alelnök urat helyettesíti, 
jómagam Szelényi Zsuzsanna képviselő asszonyt helyettesítem, László Tamás 
képviselő úr Kerényi képviselő urat helyettesíti, Witzmann képviselő úr pedig 
Szabolcs Attila képviselő urat fogja helyettesíteni. Bár mindjárt az első szavazásnál 
látni fogjuk, hogy a bizottság határozatképes. 

A napirend elfogadása 

Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a tervezett 1. napirendi ponttal 
kapcsolatban Vida Ildikó, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke egy levelet juttatott el 
hozzám, én ezt a levelet a bizottság tagjainak továbbítottam. Ebben arról tájékoztat 
engem, röviden összefoglalva, hogy egyrészt a NAV belső vizsgálata minden kétséget 
kizáróan megállapította, hogy az adóhatóságnál minden a legnagyobb rendben van, 
illetve tájékoztatott arról, hogy a meghallgatási lehetőséggel nem kíván élni. 

Tisztelt Bizottság! Elég régóta vagyok országgyűlési képviselő, de őszintén 
szólva ilyen levelet még nem láttam. Példa nélküli az, hogy egy állami intézmény 
vezetője úgy értelmezi a saját feladatát, hogy egy parlamenti bizottsági 
meghallgatáson az ő tetszése vagy személyes döntése alapján kell megjelennie, vagy 
távol maradnia. Ezt egészen egyszerűen felháborítónak tartom. 

Ettől függetlenül egy másik levél is érkezett. Az minden szempontból megfelel 
a házszabály valamennyi követelményének. Szűcs Lajos alelnök úr arról tájékoztatott 
- ezt a levelet is megkapták a bizottság tisztelt tagjai -, hogy napirendi módosítással 
kíván élni. Ennek röviden az a lényege, hogy az 1. napirendi pontot törölné, illetve a 2. 
napirendi pont a) pontját a bizottság ne tárgyalja meg. A 2. napirendi pont három 
részből áll, ezekben az Állami Számvevőszék tájékoztatná a bizottságot az adóhatóság 
ellenőrzéséről, illetve a b) és c) pontokban két önkormányzati ellenőrzés 
tapasztalatairól. 

Kíván-e alelnök úr szóbeli kiegészítést tenni? (Jelzésre.) Parancsoljon! 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Természetesen én is köszöntöm a bizottság megjelent tagjait és vendégeinket, 
valamint a sajtó munkatársait. Szeretném megindokolni a napirend módosítására tett 
javaslatunkat. Ismételten szeretném fölhívni elnök úr figyelmét, hogy a bizottság 
többségének biztosítása a kormánypártok feladata, és megint csak nem történt 
egyeztetés ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban. Ha megtörtént volna, akkor 
természetesen el tudtuk volna mondani azt a véleményünket, hogy ennek a bizonyos 
meghallgatásnak költségvetési szempontból semmi relevanciája nincs. A Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal a gazdasági minisztérium alá tartozó szervezet, és mint ilyen, a 
gazdasági minisztérium adhat, tud adni ezzel kapcsolatban információkat a 
parlamentnek, mivel a parlamentnek tartozik beszámolási kötelezettséggel. Ez pedig 
a Gazdasági bizottság feladatkörébe tartozik. Ezért kezdeményeztük azt, hogy ez a 
napirendi pont most ne kerüljön megtárgyalásra. Arról nem is beszélve, hogy ez 
elsősorban politikai jellegű, a Költségvetési bizottság pedig eddigi hagyományainak 
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megfelelően elsősorban szakmai jellegű beszámolókat és törvényjavaslatokat szokott 
megtárgyalni. Ezt a jó szokását reméljük, nem is fogja a későbbiekben sem 
elveszíteni. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A lovagiasság szabályainak eleget téve Schmuck 

Erzsébet alelnök asszonynak is megadnám a szót, hiszen az 1. napirendi pont 
kezdeményezője, a házszabály szerinti aláírások csatolásával, ő maga volt 
Parancsoljon, alelnök asszony! 

 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Azért 

szeretném előrebocsátani, számunkra megdöbbentő, hogy a többség lehetővé teszi, 
hogy Vida Ildikó, akit meghív a bizottság, egyszerűen azt merje mondani, hogy nem 
jön el a bizottsági meghallgatásra. Az LMP már több alkalommal kezdeményezte a 
NAV vizsgálóbizottság felállítását, mert azt gondoljuk, számos probléma van a NAV 
rendszerszintű működésében. Szükség lenne egy sokkal mélyebb, független és 
alaposabb ellenőrzésre. Mi azért szerettük volna Vida Ildikót meghallgatni, mert az a 
jelentés, amit megkaptunk, megint csak egy részterületre, egy önkényesen lehatárolt 
területre vonatkozik. Ezért úgy véljük, szükség lenne a NAV átfogó ellenőrzésére, 
hiszen az ÁSZ-vizsgálat is több mint 60 problémát tárt fel ezzel kapcsolatosan. Nem 
gondoljuk azt, hogy amikor 3500 milliárd forint áfát nem lehet behajtani, az hiányzik 
a költségvetésből, akkor a Költségvetési bizottságot ez ne érintené, és csak a 
Gazdasági bizottságra tartozik. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A házszabály szerint ezekről a napirend-

módosításokról vita nélkül határozunk. Annyit szeretnék még tájékoztatásul 
elmondani a tisztelt bizottságnak, hogy természetesen elnökként szoktam informális 
egyeztetéseket tartani. Ennek az informális egyeztetésnek megfelelően került sor ma, 
hétfőn a bizottság ülésére. Erről a Fidesz-frakció kérésének megfelelően döntöttem 
saját hatáskörömben, ellentétben a Házbizottság ajánlásával, amiben azt kérték, 
tekintettel arra, hogy a hétfői napon frakcióülések zajlanak, ez több frakciót is érint 
egyébként, lehetőség szerint ezen az úgynevezett bizottsági héten keddi, szerdai, 
csütörtöki és pénteki napokon tartsunk bizottsági ülést. Én akceptáltam alelnök úr 
kérését, és hétfőre hívtam össze a bizottság ülését. 

Egyébként alelnök úrnak abban teljesen igaza van, hogy a kormánypárti 
többségnek kell elsősorban a határozatképességet garantálnia. Ezzel együtt úgy 
gondolom, hogy amikor az Országgyűlés elnöke összehívja a parlament ülését, amikor 
egy bizottság elnöke összehívja a bizottság ülését, akkor ehhez a munkarendhez kell a 
képviselő hölgyeknek és uraknak alkalmazkodniuk. 

Tekintettel arra, hogy a napirend-módosítási kezdeményezéssel kapcsolatban a 
házszabály nem engedélyez vitát, a két szóbeli előterjesztést, illetve kiegészítést 
követően szavazást rendelnék el, ez egyúttal próbája is lesz a határozatképességnek. 

Kérdezem tehát a tisztelt bizottságot, ki az, aki egyetért a Fidesz-frakció, ezen 
belül Szűcs alelnök úr kezdeményezésével, hogy a kiküldött napirendi javaslathoz 
képest az 1., valamint a 2. a) napirendi pontot a bizottság ne tárgyalja. Aki igen, 
kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Tíz igen. Ki az, aki nem ért vele egyet? 
(Szavazás.) Öt nem szavazat mellett a bizottság a napirendjét módosította. Így 
változatlanul nem áll módunkban meghallgatni Vida Ildikót, illetve nem tudjuk 
meghallgatni és megtárgyalni az Állami Számvevőszék igen alapos, átfogó elemzését a 
NAV munkájáról. 

Ezt követően kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a megmaradt napirendi 
javaslat keretében a 2. b) és c) pontok, valamint a 3. napirendi pontok megtárgyalását 



7 

támogatja-e. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Úgy 
látom, a bizottság egyhangú döntéssel elfogadta a módosított napirendet. 

Az Állami Számvevőszék tájékoztatója az önkormányzati alrendszer 
ellenőrzésében szerzett tapasztalatairól, illetve az önkormányzatok 
pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi 
ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről 
szóló 14224. számú jelentéséről 

Akkor megkezdjük napirendi pontjaink megtárgyalását, a 2. b) és c) pontok 
esetében kérdezem alelnök urat, hogy összevontan tárgyalhatjuk-e, vagy vegyük 
külön a két jelentést. (Warvasovszky Tihamér: Összetartozik, elnök úr, nyugodtan 
tárgyalhatjuk egyben.) Rendben. Köszönöm szépen a rugalmasságot. Akkor kérném 
alelnök urat, ha van szóbeli kiegészítése a b) és c) pontokhoz, akkor azt tegye meg. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

WARVASOVSZY TIHAMÉR alelnök (Állami Számvevőszék): Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Hölgyeim és Uraim! Először is 
megköszönném elnök úrnak és a bizottság tagjainak, hogy lehetőséget kapott az 
Állami Számvevőszék, hogy ezt az ország számára is nagyon fontos témát 
megvitathassuk és elmondhassuk azokat a tapasztalatokat, amelyeket az Állami 
Számvevőszék az elmúlt négy év intenzív önkormányzati ellenőrzései során szerzett, 
illetve beszámolhassunk a tisztelt bizottságnak, hogyan látjuk az önkormányzatok 
helyzetét az utóellenőrzéseink kapcsán. 

Ugye, az Állami Számvevőszék az Országgyűlés legfőbb független pénzügyi 
gazdálkodó, illetve ellenőrző szervezete, és az ÁSZ jogállásából az is adódik az ÁSZ-
törvény szerint, hogy segítenie kell a parlament törvényalkotó munkáját és a 
parlamenti bizottságok munkáját is, hogy ezzel is próbáljunk hozzájárulni a jó 
kormányzáshoz. A második pontban az önkormányzati alrendszer ellenőrzése 
szerepel, és azért is értettem egyet elnök úr javaslatával, hogy együtt tárgyaljuk a 
harmadik ponttal, hiszen a 62 város önkormányzatának ellenőrzése reprezentatív 
mintavétellel történt, így az önkormányzatok sokaságáról is látunk egy képet, az 
utóellenőrzések során pedig meg tudtunk győződni arról, hogy milyen hatásai voltak 
az ÁSZ által kért és az önkormányzatok által megtett intézkedéseknek. 

Engedjék meg, hogy az elmúlt négy évről, a napirendi pontnak megfelelően, 
egy rövid áttekintést adjak. 2010-ben az önkormányzati alrendszerben jelentős 
gazdálkodási problémák jelentkeztek, nagyon sok adósság halmozódott fel, felborult 
az önkormányzati gazdálkodás egyensúlya, növekedett a pénzforgalmi hiány. Ezért is 
döntött úgy az ÁSZ elnöke, hogy intenzíven ellenőrizzük az önkormányzatokat, és az 
ÁSZ ellenőrzéseinek fókuszába az önkormányzatok kerülnek. Ahogy az előbb 
említettem, egy reprezentatív mintavétellel választottunk ki 62 várost, ahol teljes, 
átfogó pénzügyi ellenőrzést tartottunk, illetve ezt megelőzően ellenőriztük a megyei 
jogú városok pénzügyi helyzetét és a megyék pénzügyi helyzetét. 

Az ÁSZ kockázatelemzési rendszere alapján választottunk ki több száz 
önkormányzatot, és így folytattuk le azok pénzügyi, gazdálkodási ellenőrzését és a 
belső kontroll, a belső szabályozottság ellenőrzését. Meggyőződésünk, hogy azon 
önkormányzatnál, ahol nincs rendben a belső szabályozottság, nem működnek a 
belső kontrollok, a vezetői ellenőrzés, tehát nincs rend az önkormányzaton belül, ott 
óriási kockázata van annak, hogy a gazdasági egyensúly is megborul, és esetleg 
pénzügyi szabálytalanságok is előfordulhatnak. 2011-ben, köszönhetően a 
parlamentnek, lehetőséget kapott az Állami Számvevőszék a többségi tulajdonú 
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önkormányzati gazdasági társaságok ellenőrzésére. Ezt addig nem tehettük meg. Ettől 
kezdve elindítottuk az önkormányzatok többségi tulajdonú gazdasági társaságainak 
ellenőrzését. Kezdtük a BKV-val, majd három nagyváros gazdasági közlekedési 
társaságát ellenőriztük. Napjainkban pedig folyik a távhőszolgáltató vállalatok, illetve 
az önkormányzati tulajdonú hulladékgazdálkodási vállalatok ellenőrzése. 

Meggyőződésünk az, hogy az egész alrendszerről egy olyan átfogó képpel 
tudtunk szolgálni a parlamentnek, a képviselőknek, a tisztelt bizottságnak is, amivel 
igyekeztünk feltárni, hogy milyen kockázatai vannak az önkormányzati 
gazdálkodásnak, és melyek azok a kockázatok, amelyek miatt bekövetkezett 2010-ig a 
pénzügyi egyensúly teljes felborulása. 

2011-ben, az új számvevőszéki törvény lehetővé tette azt, hogy megszűnjön a 
következmények nélküli ellenőrzés. Nyilván az előző időszakban is végzett az ÁSZ 
önkormányzati ellenőrzéseket, és ezeknél ugyanúgy határoztunk meg feladatokat az 
ellenőrzötteknek, de a törvény nem tette kötelezővé intézkedési terv készítését, illetve 
annak végrehajtását. Az új ÁSZ-törvény viszont eleve előírja azt, hogy az ellenőrzött 
köteles intézkedési tervet készíteni, az Állami Számvevőszék szakemberei pedig az 
ezen intézkedési tervben meghatározott feladatokat ellenőrzik. Az ÁSZ elnöke 
jóváhagyja az intézkedési tervet vagy visszaadja pótlásra, kiegészítésre. A törvény 
nagyon fontos szerepet ad az utóellenőrzésnek, hiszen, ha az ellenőrzött szervezetek - 
most éppen az önkormányzatokról van szó, de beszélhetünk más ellenőrzöttekről is -, 
elkészítik az intézkedései terveiket, amelyeket az Állami Számvevőszék jóváhagy, azok 
akkor érnek valamit, akkor lehet hatásuk a gazdálkodásra, ha az ellenőrzött szervezet 
az általa meghatározott intézkedéseket végre is hajtja. 

A második pontnál éppen erről adnánk számot, hogy a 62 város hogyan 
hajtotta végre ezen intézkedéseket. Az utóellenőrzés tapasztalatairól majd Renkó 
Zsuzsa felügyeleti vezető asszony, kollégám fog részletes tájékoztatást adni, de 
elöljáróban annyit hadd mondjak, meggyőződhettünk arról, hogy 2011-2013-ban egy 
pozitív elmozdulás történt az önkormányzatoknál a működési jövedelem 
növekedésében. Az utóellenőrzések egyértelműen megállapították azt, hogy nőtt az 
önkormányzatok gazdasági szervező intézkedéseinek tudatossága, sokkal nagyobb a 
szabályozottság és a ráfigyelés az önkormányzati gazdálkodásra, magára az 
önkormányzati rendszerre. Három és fél év alatt az ellenőrzötteknek mintegy 5 ezer 
javaslatot tettünk, az ellenőrzöttek pedig ezen javaslatainkra intézkedési tervet 
állítottak össze, és intézkedéseket hajtottak végre. 

A következő féléves ellenőrzési tervünkben, de a következő évek ellenőrzési 
terveiben is kiemelt szerepet szánunk az utóellenőrzésnek, hiszen akkor hasznosulhat 
istenigazából az Állami Számvevőszék ellenőrzése, ha az ellenőrzöttek végrehajtják az 
intézkedési tervben meghatározottakat. 

Elnök úr, befejezésül még annyit, hogy a következő fél év ellenőrzési terve most 
van kidolgozás alatt, hiszen gördülő tervezéssel dolgozunk. Elnök úr nemsokára be 
fogja nyújtani ezt a második féléves ellenőrzési tervet, amelyben az önkormányzatok 
vonatkozásában változatlanul kiemelt hangsúlyt fogunk helyezni a szabályozottság, a 
belső kontroll ellenőrzésére. Ezenkívül egy összevont pénzügyi-vagyongazdálkodási 
ellenőrzést is végzünk, ugyanis meggyőződésünk, hogy teljes képet akkor kapunk az 
önkormányzatok helyzetéről, ha nem csak külön-külön nézzük ezeket, hanem együtt a 
kettőt. Ezen kívül természetesen folytatjuk egy szűkített programmal a pénzügyi 
ellenőrzéseket, a gazdasági társaságok ellenőrzését, valamint az utóellenőrzéseket is. 

Egy új elemet építettünk be még tavaly az önkormányzatok ellenőrzésébe, hogy 
ahol kint vagyunk helyszíni ellenőrzésen, ott egyértelműen a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok gazdálkodását is ellenőrizzük. Ezt nem azért tesszük elsősorban, 
mert nagyon sok pénzt költenek el ezen nemzetiségi önkormányzatok, habár 
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meggyőződésünk, hogy egy forintot is ugyanolyan szabályosan kell elkölteni, mint 
több milliárdot, hanem azért is, mert a nemzetiségi önkormányzatoknak az országon 
belül, szinte az Európai Unión belül is egyedülálló szerepük van, és nagy a társadalmi 
jelentőségük. 

Elnök úr, én ennyit szerettem volna a bevezetőben elmondani. Köszönöm 
szépen a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Tisztelettel kérdezem, hogy Renkó 

Zsuzsa felügyeleti vezető asszony kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. (Jelzésre.) Tessék 
parancsolni! 

 
RENKÓ ZSUZSANNA felügyeleti vezető (Állami Számvevőszék): Köszönöm a 

szót, köszöntök én is mindenkit. Az állami adósságkonszolidáció után, úgy gondoljuk, 
az adósságállomány újratermelődésének elkerülése az önkormányzatok feladata és 
felelőssége, csakúgy, mint a működési egyensúly megteremtése és hosszú távú 
fenntartása. Ezért is különösen fontos az, hogy a pénzügyi ellenőrzés során tett 
javaslatok alapján készült intézkedési terveket, azok hasznosulását ellenőrizzük. 
Hiszen kivétel nélkül mindegyik arra irányult, hogyan tudják elkerülni az 
újratermelődést, hogyan tudják megteremteni a pénzügyi egyensúlyt. 

Azért hoztuk ide a mai napon azt az összegző jelentést az utóellenőrzésekről, 
mert úgy gondoljuk, hogy egy olyan holisztikus elemzést sikerült elkészítenünk, 
amelyben nem csupán azt tudjuk megmondani, hogy megcsinálták vagy sem, hanem 
megpróbáltuk azt is megmondani, hogy milyen hatásuk lett ezen intézkedéseknek. 
Természetesen nemcsak az önkormányzati, hanem egyben a központi 
intézkedéseknek is. Tehát ebben a jelentésben, amit önök elé hoztunk, választ adunk 
arra, hogy egyrészt alkalmasak voltak-e ezek az önkormányzatok által hozott 
intézkedések arra, hogy kezeljék a problémákat, másrészt hogy végrehajtották-e. De 
ugyanennyire kíváncsiak voltunk arra, hogy mennyire vált tudatosabbá a 
gazdálkodás, hiszen az adósságkonszolidációnak még nincsenek olyan eredményei, 
amelyek hosszú távon, több éven keresztül mérhetőek lennének. Természetesen 
számadatokat is néztünk, hogy mennyire stabilizálódott az önkormányzat helyzete. 

Tehát egy holisztikus, az eddigiekhez képest egy újfajta jelentést próbáltunk 
elkészíteni, ahol úgymond egyedi önkormányzatokat ellenőriztünk, de a 
következtetéseink már összevontak. Ha a négy fókuszkérdésünkre, amiket én most itt 
felsoroltam, rendszerében akarnánk választ adni, akkor onnan kéne elindulnunk, 
hogy a 62 önkormányzatnak 593 olyan javaslatot tettünk, amelyek kizárólag a 
pénzügyi egyensúly megteremtésére vonatkoztak. Hogy az önkormányzatok mennyire 
komolyan vették a feladatot, azt mutatja, hogy 12 százalékkal több, tehát 665 
intézkedést írtak elő saját maguknak. Vagyis megérezték azt a rendszert, hogy hogyan 
kéne nekik gondolkodni. Itt már látszott a tudatosságuk. A felülvizsgálat szerint az 
összes intézkedés alkalmas volt arra, hogy tényleges hatást érjen el. Még ennél is 
kedvezőbb volt, hogy 77 százalékos hasznosulási arányt tapasztaltunk. Tehát mire 
kimentünk ellenőrzésre, ezen intézkedések 77 százalékát ténylegesen meg is 
valósították. Így egyértelműen azt tudtuk mondani, hogy tudatosabb és 
fegyelmezettebb volt a gazdálkodás ezen intézkedések alapján. 

Természetesen az önkormányzatok önmagukban is sokat tehetnek, de nem 
mindent, hiszen voltak itt központi, állami intézkedések is. A kettő hatására, ahogy a 
jelentésben is leírtuk, és a számok is mutatják, mérhetően mérséklődtek az 
önkormányzatoknál a kockázatok. A mutatószámok, illetve az önkormányzatok 
hozzáállása alapján azt igenis kimondhatjuk, hogy a pénzügyi stabilitás feltételei 
javultak. 
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Akkor most ezekről a kérdésekről egy kicsikét bővebben. 2011-ben négy fő 
kockázati csoportot állapítottunk meg, amelyek közvetlen okai voltak annak, hogy a 
gazdálkodás ilyen módon megroggyant az önkormányzati alrendszerben. Ezeket a 
kockázatokat mi nem fizetési, vagyis likviditási kockázatnak hívjuk, tehát a 
fizetőképesség megőrzésével kapcsolatos problémákat, ugyanilyen nagyságrendű volt 
a működés egyensúlyával kapcsolatos problémakör, ezen kívül a felhalmozási 
kockázatot, illetve a gazdasági társaságokkal kapcsolatos kockázatokat is láttuk. 2011-
ben, amikor ezt az ellenőrzést folytattuk, kiemelkedően magas volt a likviditási és a 
működési kockázat, így javaslataink és azok által az önkormányzatok intézkedései is 
leginkább ezekre vonatkoztak. Ez pontosan azt jelenti, hogy a 665 intézkedés több 
mint egyharmada, 36 százaléka kifejezetten a rövid és hosszú távú fizetőképesség 
megőrzésére, illetve megteremtésére vonatkozott. Arra, hogy mit tett az 
önkormányzat kifejezetten ennek érdekében. 

Szintén hasonló arányú, 28,9 százalékos volt a működési kockázatot kezelő 
intézkedésük, ami elsősorban a kötelező feladatellátás biztosítását, valamint egy 
méretgazdaságos és fenntartható intézményhálózat kiépítésére vonatkozott. Mielőtt 
megnéztük volna, hogy ténylegesen hogyan hajtották végre, milyen arányban az 
intézkedéseket, természetesen megnéztük azt is, hogy azok végrehajthatók voltak-e. 
Nem azt néztük, hogy eredményesen kezelték-e, hanem azt, hogy például az 
adósságkonszolidáció a feladatellátás hatásának változásai, az intézményátszervezés, 
a feladatfinanszírozás és hasonlók miatt egyáltalán még időszerű volt-e az adott 
intézkedés, nem volt-e okafogyott, vagy pedig még nem következett be az adott 
esemény. Teszem azt, egy újabb hitelfelvételnél javasoltuk, hogy mit nézzenek meg 
előtte, milyen számításokat mutassanak be, és azóta például nem volt hitelfelvétel. 

Így aztán a 665 intézkedésből végül 608-at, vagyis a nagy részét találtuk 
ténylegesen időszerűnek. Azt mondhatjuk, hogy ezen intézkedések 59 százaléka az 
ellenőrzésünkre teljes mértékben, maradéktalanul teljesült. További 18 százaléka 
részben teljesült, ami azt jelentette, hogy már megkezdték az intézkedést, de még nem 
fejezték be. Teszem azt, vállalták, hogy minden egyes hónapban beviszik, de csak 
kéthavonta vitték be a szállítói tartozásállomány bemutatását. Vagyis igazából a 
végrehajtást megkezdték, csak nem volt a tervnek megfelelő, maradéktalan a 
teljesülés. Mintegy 22 százalékban pedig olyan feladatot láttunk, amihez nem is 
kezdtek hozzá az önkormányzatok. 

Egy másik csoportosításban: ha azt nézzük, hogy az önkormányzatok milyen 
arányban hajtották végre az intézkedéseket, akkor azt látjuk, hogy az 
önkormányzatok egyötöde maradéktalanul minden intézkedést, amit önmagának 
előírt, végre is hajtott, és további 50 százalék elérte a 70 százalékos teljesítési arányt. 
Tehát elég magas ez az arány, az a hozzáállás az önkormányzatok részéről, hogy ők 
akartak tenni a pénzügyi helyzetük javításáért ahhoz képest, hogy eddig 
utóellenőrzést nem folytattunk. Ha pedig még azt is tudjuk, hogy ezen feladatok 
többsége folyamatos és rendszeres volt, mert úgy kértük már a javaslataink során, és 
úgy is fogadták el az intézkedéseiket, hogy havonta, háromhavonta, félévente 
rendszeresen visszatérően foglalkoznak bizonyos dolgokkal, bemutatják, ebből 
láthatjuk, hogy az egyensúly megteremtése ezen önkormányzatoknál az operatív 
gazdálkodás részévé vált. Tehát rendszeresen és következetesen mind a pénzügyi 
vonalon, mind pedig a képviselőtestületekben foglalkoztak a pénzügyi egyensúly 
megteremtésének problémakörével. 

Akkor néhány számadatot is mondanék, hiszen úgy gondoljuk, hogy ezek a 
folyamatok ténylegesen kedvező változásokat indítottak el a pénzügyi helyzet 
javításában. Két kockázatot emeltem ki az elején is, a likviditási és a működési 
kockázatot. A kötelezettségek alakulásából szeretnék két adatot bemutatni. 
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Természetesen nem a banki kötelezettségeket, amelyeket az állam konszolidált, 
hiszen ennek az önkormányzati ténykedés, az intézkedési tervek végrehajtása 
szempontjából most nincs jelentősége. Az egyik legsúlyosabb problémának azt ítéltük 
meg, hogy a szállítói tartozások jelentős része lejárt szállító tartozás volt. Egészen 
pontosan 2011-ben több mint 55 százalék már lejárt tartozás volt, amit ki kellett volna 
fizetniük az önkormányzatoknak. Ez az arány 2013-ra jelentősen, 29 százalékkal 
csökkent. És ha megnézzük a lejárt tartozások abszolút értékét is, azt láthatjuk, hogy 
6,6 milliárd forintról 1,3 milliárd forintra csökkent. Annak a rejtett bombának a 
kockázata, amin az önkormányzatok ültek, nagymértékben csökkent. Természetesen 
nem szűnt meg egyelőre, de a hozzáállás és az, hogy akár havonta vitték be a 
javaslataink és az intézkedések hatására, illetve állandóan tárgyaltak a szállítóikkal, 
meghozta az eredményét. 

Egy másik probléma volt a garancia- és kezességvállalás, amelynek 10,4 
milliárd forint volt az összege ezen önkormányzatoknál. Ez némileg csökkent, 8,5 
milliárdra, viszont azt kell mondani, hogy a 10,4 nagyon sok önkormányzatot érintett, 
de nagyon sok önkormányzat ezen garancia- és kezességvállalásait leadta, így 
viszonylag kevés önkormányzat maradt, azok is a jobb anyagi helyzetben lévők voltak 
ezen körben, akik garanciát és kezességet vállaltak. 

Egy másik probléma, amit 2011-ben is feltártunk, a működési egyensúly 
megtartása volt, hiszen nagyon sok önkormányzat nem tudta megtartani a működési 
egyensúlyát. Több mutatóval is néztük ezt, kettő adatát emelném ki. Az egyik, a 
legegyszerűbb, a működési bevételek és kiadások különbözete. Míg ez 2011-ben csak 
13 milliárd forint volt, addig ez 2013 végére már 22,4 milliárd forint lett. Ez egy 68 
százalékos növekedés, nagyon-nagyon jelentős növekedés. Azonban, ahogy korábban 
is elmondtuk, sok önkormányzat csak a kiegészítő támogatásokkal együtt tudta 
működését biztosítani, ezért meg szoktuk nézni azt a mutatót is, amikor a működési 
jövedelmet korrigáljuk az egyedileg kapott kiegészítő támogatásokkal. Itt azt láttuk, 
hogy 10 milliárdról 18,7 milliárdra nőtt ez az összeg, ami még szebb, 81, százalékos 
növekedés. Ezt sehogy máshogy nem lehet értelmezni, mint hogy a működési 
költségvetésben az önkormányzatok önfenntartó képessége javult. 

Természetesen ezek kumulált adatok, tehát a 62 önkormányzatra együtt 
érvényesek, és nem minden egyes önkormányzatnál jelentik ezt. De ha az 
alrendszerre és a városok egészére akarom kivetíteni, akkor ezek az adatok tényleg 
rendkívül biztatóak, és egyértelműen jelzik, hogy a pénzügyi helyzet alakulásában 
kedvező változások indultak el. Természetesen nem jött minden helyre, de ha ez a 
tendencia folytatódik, és újabb problémák nem merülnek fel, akkor mindenképpen 
bizakodásra ad okot. 

A végén még három közvetett okot szeretnék mondani, hiszen amikor az 
ellenőrzést végeztük, minden egyes önkormányzat saját privát kockázatait tártuk föl. 
Azt mondtuk meg, hogy ott mik a problémák, és a közvetlen okokra adtunk javaslatot. 
Az önkormányzat erre hozott intézkedéseket. Azonban a közvetett okokon kívül 
mélyebb problémák is meghúzódnak, amit már korábban is, több helyen is jeleztünk, 
és a mostani összegző jelentésünkben is leírtuk. Az egyik a felhalmozási tevékenység. 
Azt hiszem, mindenki tisztában van azzal, hogy az uniós pályázatok elnyerésének 
kényszere az önkormányzati alrendszerben az elmúlt időszakban elég erős beruházási 
kényszert jelentett. És úgy hozta magával ezt a beruházási kényszert, hogy az 
önkormányzatoknak nem volt meg az önerejük ehhez, és sok esetben olyan 
létesítmények és kapacitások jöttek létre, amelyek fenntarthatóságát, rentábilis 
fenntarthatóságát nem vizsgálták, így a felhalmozási hiány és az eladósodás mellett a 
későbbiekben működési hiányt is produkált ezen létesítmények fenntartása. 
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Ezért úgy gondoltuk, hogy felértékelődött nagyon erősen a fejlesztések 
tervezése, és ennek három olyan kérdésköre van, amit minden önkormányzatnál 
elmondtunk. Szeretnénk az alkalmat megragadni itt is, hogy ezeket elmondjuk. 
Egyrészt az alapvető minden beruházási tevékenységénél, hogy a kiegyensúlyozott 
közszolgáltatás biztosítva legyen. Amíg ez nincs biztosítva, addig plusz felhalmozási 
tevékenység folytatása mindig alaposan végiggondolandó. Mindenképpen 
fenntartható kapacitásoknak kell létrejönniük. Tehát, amit a beruházás során 
létrehoznak, annak olyan bevételi és kiadási struktúrája legyen, hogy a működési 
bevételek mindenképpen fedezzék a kiadásokat. A harmadik pedig, hogy a 
feladatvállalás mindig a teherbíró képességgel arányos legyen. Az önként vállalt 
feladatokra szükség van, de csak akkor, ha az önkormányzatok ezt tudják 
finanszírozni. Tehát mindenképpen rendkívül fontos feladat a teherbíró képesség 
megítélése és állandó figyelemmel kísérése mind az alrendszerben, mind az egyes 
önkormányzatoknál. 

Ezeket a javaslatokat kifejezetten külön is megnéztük, hogy milyen arányban 
teljesültek, és itt is 70 százalék feletti volt a hasznosulási arány. Tehát úgy látjuk, hogy 
az önkormányzatok ebben a körben határozottan abba az irányba fordultak el, hogy a 
tervezésük sokkal megalapozottabb és előkészítettebb legyen a felhalmozási 
tevékenységnél. De úgy gondoljuk, hogy ehhez még néhány központi garancia is 
kellene. 

A második probléma, amiért az eladósodás és a gazdálkodási nehézségek 
kialakulhattak a 2010-es évekre, a pénzforgalmi szemléletű számvitel volt. Aki ért 
hozzá, az tudja, hogy a pénzforgalmi szemlélet totálisan nem adott valós képet a 
vagyoni és pénzügyi együttes helyzetről. Fél évvel később mutatott esetleg adatokat, 
olyan likviditási adatokat, amelyek akkor már nem voltak használhatóak. Ezt nagyon 
sok helyen elmondtuk, és természetesen nagyon örülünk annak, hogy 2014-től 
bevezetésre került az eredményszemléletű számvitel. Hogy ez hogyan fog vizsgázni a 
gyakorlatban, nemsokára eldől, hiszen az első beszámolási időszak összesítése most 
zajlik. Azonban már mi a pénzügyi kockázatok értékelésekor olyan módszereket 
alkalmaztunk, ami az eredményszemléletű számvitelre épült. Ezeket az 
önkormányzatoknak megmutattuk és kértük, az önkormányzatok pedig vállalták, 
hogy az intézkedési tervben ezeket a mutatókat a továbbiakban is számolják és 
bemutatják. Az utóellenőrzésünk során azt tapasztaltuk, hogy, hála a jó istennek, 
ezeket ténylegesen hasznosították is. Úgy gondoljuk, ezzel hozzájárultunk, hogy az 
eredményszemléletű számvitelnél kicsit könnyebben vegyék az akadályokat. 

A harmadik, egyben utolsó közvetett ok, hogy az információs rendszer egyelőre 
nem alkalmas egy folyamatos önkormányzati monitoring ellátására. Az ÁSZ-nak van 
egy kockázatelemzési rendszere, amelyben folyamatosan gyűjtjük az adatokat, és 
folyamatosan fejlesztjük ezt a rendszer. Úgy gondoljuk, talán eljutunk arra a szintre, 
hogy ez egy folyamat és valós képet tud adni az önkormányzatok helyzetéről, és, ami 
ennél is fontosabb, a gazdálkodási anomáliákat előre tudja jelezni. Én röviden ennyi 
kiegészítést szerettem volna tenni. 

 

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönöm szépen mind a két szóbeli kiegészítést. Most lehetővé 
teszem a bizottság tagjainak, hogy ha kérdésük, illetve észrevételük van a két 
jelentéssel kapcsolatban, akkor ezt megtegyék. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván 
kérdést vagy észrevételt tenni. (Jelzésre.) Hölgyeké az elsőbbség. Alelnök asszony! 
(Schmuck Erzsébet: Enikő és utána én.) Parancsoljon, képviselő asszony. 
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HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen a lehetőséget. Nekem 
több kérdésem is lenne így, az első körben. Egyrészt említette alelnök úr is, illetve 
felügyeleti vezető asszony is, hogy a kockázatelemzés kapcsán a pénzügyi egyensúly 
felborulása volt az, amit alapvetően vizsgáltak. Ezt négy pontba foglalták, a működés, 
a gazdasági társaságok, a nem fizetés, illetve a felhalmozási kockázatok. Megmondom 
őszintén, rendkívüli módon hiányolom azokat a pontokat is, amelyek egy 
kockázatelemzésből szerintem nem hiányozhatnának. Nevezetesen egy olyanfajta 
szempontból való vizsgálatra is gondolok - mivel a központi költségvetéstől nagyban 
függenek az önkormányzatok költségvetései is, amelyek évenként változóak -, hogy 
vajon a pénzügyi stabilitást mennyire szolgálta vagy mennyire tette kockázatossá az, 
hogy most, az elmúlt időszakban különösen is átalakult az önkormányzatok 
finanszírozása. Ez az egyik. 

A másik pedig a pénzügyi rendszerünk instabilitása. Nyilván önök is hallottak a 
Buda-Cash-, a Quaestor-botrányról, és így tovább. Tehát a felügyeleti rendszer elég 
gyenge lábakon állt. Ezáltal, egyéb kockázatoktól teljesen függetlenül, akár jól és 
szabályosan működő önkormányzatok is jelenleg ott tartanak, hogy a lét-nemlét 
kérdésével kell nap mint nap foglalkozniuk. Szerintem ez is egy olyan fontos 
szempont lehetett volna az ÁSZ kockázatelemzésénél, amit most itt hiányolok. 

Illetve szintén közbeszéd tárgya, és szerintem nem lehet kikerülni, ha 
kockázatelemzésről beszélünk, az ország életét sok tekintetben megkeserítő, de az 
önkormányzatok esetében különösen is jelen lévő korrupció kérdése. Amikor önök, 
mondjuk, a pályázati rendszerről, annak hiányosságairól beszélnek, illetőleg, hogy 
milyen típusú pályázatokat vállaltak fel önkormányzatok, és mennyire volt kockázatos 
az ezekben a pályázatokban való részvétel, akkor azt is ki kell mondani, hogy az 
önkormányzatok vajmi kevéssé tehettek erről, hiszen nem ők tárgyalták le az operatív 
programokat. De a lényeg, hogy ezek a pénzek hogyan lettek elköltve?! Ugye, itt, 
Budapest belvárosában ülünk, hogy nem menjünk túl messzire példáért. Itt az OLAF 
is vizsgálódik a „Belváros főutcája” projekt kapcsán. Egy sokmilliárdos beruházás 
jelentős része merült fel úgy, hogy talán korrupció áldozata lett. Kérdés, hogy ez vajon 
miért nem lett vizsgálva, amikor kockázatelemzésről beszélünk. 

Aztán van itt egy kisebb észrevétel, de azért hadd mondjam el ezt is. Felmerült 
a beszámolók kapcsán, az anyagban olvastam, hogy nem kötelezték a 
polgármestereket arra, hogy számoljanak be a testületnek arról, hogy önök milyen 
vizsgálatot folytattak. Ez eléggé meglepő. Ennek ellenére voltak olyan 
önkormányzatok, amelyeknek volt olyan politikai kultúrájuk, hogy ezt megtették és 
beszámoltak a képviselőtestületnek. De azt gondolnám, hogy itt fontos lenne 
valamilyen módon a folyamatos tájékoztatási kötelezettség előírása, noha egyébként 
szerintem ez az önkormányzati törvényből vagy az Áht.-ből is következhetne. De ha 
nem következik normális esetben, akkor talán érdemes lenne előírni nekik. 

Most még a működési kockázat kapcsán, ha szabad egy-két szót kiemelnem. 
Azt írták le, hogy nagyban függ a pénzügyi helyzet a helyi adók nagyságától. Hát, ez 
kétségtelen, ez egy evidencia. Csak miért is van ez? Tekintsük át! Azért, mert a 
kötelező feladatok ellátására a feladatfinanszírozás rendszerén belül az 
önkormányzatok vajmi kevés pénzt kapnak. Persze, hogy egyetlenegy lába marad az 
önkormányzatnak, a helyi adó beszedése. Magyarul adóztassuk meg jól a népet azért, 
hogy fenn tudjuk tartani az önkormányzatunkat. Azt gondolom, ez az 
önfenntartásnak egy eléggé furcsán értelmezett módja. Nem biztos, hogy ebbe az 
irányba kéne elmenni, hogy ez az egyetlen jó út. Ez nyilván politikai ízű megjegyzés 
volt részemről, de mindenesetre, amikor ilyen jellegű megjegyzéseket írunk le, 
különösen a döntéshozók számára, akkor nem kell csodálkozni, hogy ez lesz a reakció. 
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Az önként vállalt feladatok kapcsán azt nehezményezik, hogy nagyon 
ragaszkodtak hozzá az önkormányzatok, és ezt a fajta kockázatot nagyon kevéssé 
tudták kezelni, illetve csak részben tudták teljesíteni. De azért, mert az önként vállalt 
feladatok jellemzően oktatási, kulturális, szociális, egészségügyi feladatokat 
jelentenek, amelyek megszüntetése vállalhatatlan politikai döntés az önkormányzatok 
részéről azért, mert nagyon sok embert érintenének. És nem azért, mert 
népszerűtlenek lennének ezek az intézkedések, hanem azért, mert nem lehet ezeket az 
embereket az út szélén hagyni, mondjuk, a szociális feladatok ellátása során. Tehát 
egyszerűen nem lehet abbahagyni ezen feladat finanszírozását. Ez is persze a feladat 
finanszírozás rendszeréhez kötődik. De vajon miért csak azok a közfeladatok, amiket 
az önkormányzatok számára a költségvetés finanszíroz, miért nincs más is? Miért 
vannak olyan közfeladatok, amiket abszolút nem finanszíroz az önkormányzat? 

Körülbelül ennyit gondoltam volna elmondani. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Schmuck alelnök asszony következik, aztán 

Szakács képviselő úr. 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Igyekszem nagyon rövid lenni. A tájékoztatás is azt erősítette bennem, hogy 
tulajdonképpen az önkormányzatok sokkal jobb helyzetbe kerültek, és felszálló ágban 
vannak a működési és pénzügyi lehetőségek tekintetében. Elnökhelyettes úr említette, 
azzal, hogy javult az önkormányzatoknál a belső szabályzatok minősége, a belső 
koherencia, ez pozitívan hatott a pénzügyi gazdálkodásra is, és ezzel jelentősen 
összefügg, hogy kevesebb a probléma. Nekem van egy olyan érzésem, hogy legalább 
ugyanilyen erővel hatott a pénzügyi konszolidáció is az önkormányzatoknál. Hiszen 
azzal, hogy nagyon sok adósságtól megszabadultak, sokkal könnyebb volt működni és 
beszélni a fenntartható működésről. 

Ugyanakkor a jövőre nézve még több kockázatot is látunk a pénzügyi helyzet 
vonatkozásában. Az egyik, amit szeretnék kiemelni, a rezsicsökkentés bizonyos 
járulékos hatásai. Több önkormányzatnál jártam jómagam is személyesen, ahol 
elmondták, hogy az önkormányzati tulajdonú cégek például hulladékgazdálkodás 
területén elég komoly problémákkal küzdenek a rezsicsökkentés kapcsán, és ezt az 
önkormányzatokra hárítják át. Tehát az önkormányzatoknál olyan költségvetési 
tételek jelentek meg, amelyekkel nem számoltak, mint a rezsicsökkentéssel 
kapcsolatos ügyek áthelyezése most az önkormányzatokhoz, ami valamilyen módon 
megint csak érinteni fogja a lakosságot. 

A másik ilyen probléma a jövőre nézve nyilván a szociális támogatási rendszer 
átalakítása. Már most érződik az önkormányzatoknál, hogy elkezdődik egy 
jelentősebb adósság-újratermelődés. Mi azt gondoljuk, hogy önmagában ez nemcsak 
elhatározás kérdése, hogy az önkormányzatok sikeresek tudnak lenni vagy sem az 
adósság-újratermelődésnél, hanem szorosan összefügg azzal is, hogy milyen kötelező 
feladatokat látnak el fedezet nélkül. Ezért a kérdésem arra vonatkozik, hogy ebben 
milyen kockázatot látnak, meddig tart ez a felszálló vagy pozitív vonulat az 
önkormányzatok életében, és ez az új helyzet milyen módon, mikorra fog újra 
komolyan látható gondokat okozni az önkormányzatoknál. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök asszony. Szakács képviselő úr jelentkezett 

szólásra. Parancsoljon! 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! A jelentést szeretném egy nagyon picit árnyalni úgy is, mint aki 
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önkormányzati ember volt elég sokáig, nyolc évig. Egy picit most egyoldalúnak 
találtam a jelentést, és a szóbeli kiegészítés egy nagyon picit megerősített ebben a 
gondolatomban, hiszen azért az önkormányzatok számára persze a fiskális fegyelem 
nagyon-nagyon fontos dolog, folyamatos cél- és általános vizsgálatok az 
önkormányzatokat erre rá is szorították. Hozzáteszem, hogy 2015-ben teljesen 
máshol tartunk az ellátás biztonsága, a szolgáltatások elérhetősége tekintetében, mint 
ahol tartottunk a 2000-es évek elején vagy közepén, amikor az amortizáció olyan 
fokához ért el az önkormányzati ellátó rendszert kiszolgáló infrastruktúra, hogy 
rengeteget kellett beruházni. Úgy gondolom, aki önkormányzati ember, az ezzel 
nagyjában-egészében tisztában van. Abban az időszakban sokkal többet kellett 
fejleszteni, sokkal többet kellett pályázni ahhoz, hogy az ellátás biztonsága és a 
szolgáltatások elérhetősége, főleg az akkori Ötv.-ben előírt feladatokhoz, no pláne a 
vállalt feladatokhoz megfelelő infrastruktúrát nyújtson. Ezért is sántikál egy picit. 

Másfelől azért érzem, hogy sántikál, és nem az önkormányzatok oldaláról, mert 
nem vizsgálja az önkormányzatoknak azt a képességét, hogy egy önkormányzatnak 
kell vállalnia saját feladatokat, mert a helyi igények ezt nagyon keményen meg tudják 
határozni. És azért ne felejtsük el, hogy a polgármesternek alapvetően a 
költségvetésnek is meg kell felelni, de természetesen a képviselőtestület és a 
polgármesterek meg szeretnének felelni a helyi lakosok elvárásainak is, de emellett 
nyilvánvalóan ott van az adóerő-képesség. Az adóerő-képesség Magyarország 
önkormányzatainak nagy részében, kivéve azt az egy-két kiemelt önkormányzatot, 
Kecskemét, Győr, Budapest, Debrecen, ahová nagyberuházások érkeztek, nem nagyon 
nőtt. 

Úgy gondolom, hogy ha a polgármesterek az ott élő lakosságot nem akarják 
azzal kvázi tovább sújtani, tudom, hogy erős a szó, csak most nem találtam másikat, 
hogy ha nem is tudnak eleget adózni, meg nem is érkeznek oda befektetések, nem 
keletkeznek új munkahelyek, hogy akkor csökkentik az ellátás színvonalát. Azt 
gondolom, nem elvárható az önkormányzatoktól az, hogy megpróbálunk ebben 
valamiféle fiskális egyensúlyt keresni. Természetesen az helyes, ha erre felé irányuló 
lépéseket teszünk. Csak azt szeretném kérni, hogy ilyenkor mindig vegyük figyelembe 
a mérleg másik serpenyőjét is, főleg úgy, hogy a központi költségvetés támogatása a 
kötelezően ellátott feladatok tekintetében sem feltétlenül nőtt az elmúlt időszakban. 

Még egy dolgot kiemelnék. Azt hallottuk, hogy a fenntarthatóság és a 
megtérülés nem mindig volt megfelelő szempont, talán így pontos, amit mondok, a 
fejlesztéseknél. Megmondom őszintén, ezen nagyon elgondolkoztam azért, mert mi 
magunk is csináltunk rengeteg ilyet, nem emlékszem olyan pályázatra, talán a de 
minimis pályázatokon, a kisebb, inkább a vidéki Magyarországra kiírt LEADER-es, 
VKSZ-es pályázatokon kívül, amit az irányító hatóság ne kért volna be. Nem 
emlékszem olyanra, ahol a fenntarthatóság, a megtérülés ne lett volna ugyanolyan 
szempont, mint bárhol máshol. Ugyancsak ebben az idősávban, amiről beszélünk, 
nem szabad elfelejteni, hogy az önkormányzatok alig várták 2004. május 1-től, hogy 
ne csak előcsatlakozási pályázatokra tudjanak majd pályázni, hanem a 2007-2013-as 
európai uniós költségvetésben számukra nyitva álló ablakokon tudjanak pályázni. 
Nyilvánvalóan, amelyik önkormányzatnak volt egy kis sütnivalója, az 2005-től már 
ezen dolgozott, hogy milyen pályázatokat fog benyújtani 2007-ben, 2008-ban. 
Tudjuk azt is, hogy 2008-ban jött egy világgazdasági válság. 

Ha ezek az önkormányzatok 2008-ban nagyon eladósodtak, akkor általában 
fejlesztésekre bocsátottak ki kötvényeket, sajnos devizakötvényeket, hogy tudják az 
önrészeket finanszírozni. Hiszen addigra már annyira leamortizálódott az az 
infrastruktúra, amit használtak ahhoz, hogy az ellátás biztonságát tudják garantálni, 
hogy ehhez rengeteget kellett fejleszteni. Tehát itt én érzek egyfajta túlságosan fiskális 
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szemléletet, amikor a jelentés egy picit mintha nem kívánná érteni azt a fajta 
környezetet, amelyben az önkormányzatok dolgoztak. 

Hogy a végére egy kérdést is föltegyek a véleményemen kívül. A legnagyobb 
problémát általában az jelentette, hogy akár a központi költségvetés, illetve annak 
támogatása a legkisebb összhangban sem szokott lenni az egyes ágazati 
jogszabályokkal, de még az egyes módszertani utasítások, módszertani levelek is 
képesek voltak az önkormányzati tervezést felülírni. Ebben a tekintetben az Állami 
Számvevőszék nemcsak az önkormányzatok, hanem a kormányzat felé fogalmaz-e 
meg hasonló kéréseket, hogy a tervezhetőség a működés, illetve a fejlesztések 
tekintetében egyszerűbb legyen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Úgy látom, egyéb kérdés… De van. 

Képviselő úr, parancsoljon! 
 
VANTARA GYULA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Alelnök Úr! 

Tisztelt Munkatársai! Először is szeretném megköszönni azt a munkát, amit ebbe az 
anyagba az ÁSZ belefektetett. Le a kalappal! Olyan anyagot kaptunk a magyar 
önkormányzatok helyzetéről, pénzügyi helyzetéről, ami mindenképpen figyelemre 
méltó, és a bizottság nevében is köszönetünket kell tolmácsoljuk. Hiszen ez egy olyan 
átfogó munka, ha csak a számszerűségeket nézzük, a 600 intézkedés felülvizsgálatát, 
amit nem volt egyszerű elkészíteni. Említette Szakács képviselő úr, hogy vannak itt 
önkormányzati képviselők, nos, tényleg vannak polgármesterek is, beleértve alelnök 
urat is, akinek vannak tapasztalatai egy város, egy település működéséről. Úgy 
gondolom, hogy az az anyag, amit megkaptunk, a magyar önkormányzatiság 
valóságát lefedi. 

Néhány reflexió, mert nyilván politikai hangsúlyok is vannak. Hegedűs 
képviselő asszony, az önként vállalt feladatok zöme sport, kultúra és egyéb feladat. 
(Hegedűs Lászlóné és dr. Szakács László közbeszól.) Ha befejezhetném, akkor 
valószínűleg megérti a gondolatvezetésemet. A szociális juttatások, a közmű, az 
utazás, a temetkezés, a kéményseprés, a hulladékelszállítás kötelező közfeladat, az 
ezen felüli, a sport, a kultúra bizonyos része tartozik az önként vállalt feladatok közé. 
Tehát ne keverjük össze a szezont a fazonnal. 

Sokat emlegettük a beruházások fenntarthatóságát és megtérülését. Ebben 
csak annyit szeretnék elmondani Szakács képviselő úrnak, hogy az ön által is ismert 
példa a kilátó és a főtér, amit olyan gyakran megkapott minden önkormányzat 
kritikaként. Nos, erre gondol véleményem szerint az Állami Számvevőszék, tudniillik 
nagy hiba, és ezt érintette Hegedűs képviselő asszony is, hogy az operatív programok 
nem a munkahelyteremtést, a munkahelybővítést, esetleg azok megőrzését szolgálták. 
Gyakorló polgármesterként sem mondhatjuk, hogy ez mind felesleges volt, hiszen a 
szennyvízcsatorna-építésre vagy egyéb kulturális intézmények felújítására sem volt 
pénz korábban. De valóban be voltak kényszerítve az önkormányzatok olyan 
beruházásokba, amelyek nem a jóléti, a közműfejlesztési célokat, feladatokat 
szolgálták, hanem a beruházás olyan eszközöket, olyan projekteket érintett, 
amelyeknek a fenntarthatóságát ma az jelenti, hogy látogató lesz-e, abból bevétel lesz-
e. lesz- eladott jegy. 

Vagy hozott-e új munkahelyet? Hiszen kulcskérdés, és ne felejtsük el, hogy ha 
jól emlékszem, két éve változott meg az önkormányzatok feladatalapú támogatása, 
amit itt egy kicsit kevertek. A feladatalapú támogatás lényege az volt, hogy azokra a 
feladatokra kapta meg az önkormányzat a kvóta alapon kirótt támogatást, amelyek a 
szociális és egyéb ellátást tudták biztosítani. Ezeken felül az önkormányzatok úgy 
érezték, hogy nekik beruházni kell, akkor vették föl ezeket a hiteleket, amit helyesen 
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említett meg. Így tehát úgy gondolom, hogy a Számvevőszék anyaga, és ez kiderül a 
szövegből, arra vonatkozik, hogy azok a beruházások tekinthetők a fenntarthatóság és 
a megtérülés szempontjából kockázatosnak, amelyek ezeknek a követelményeknek 
nem tettek eleget. Magyarul hosszú távú fenntartásukra nincs bevételi háttér, ezért 
azokra később újra költeni kell. Azt hiszem, ennyi. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. László képviselő úr, parancsoljon! 
 
LÁSZLÓ TAMÁS (Fidesz): Tisztelettel köszöntöm én is a bizottságot. Erre az 

ÁSZ-ellenőrzésre egy egészen rendkívül fontos inflexiós pontban került sor. Akkor, 
amikor azt a hármas szintű eladósodást igyekezett a kormány fölszámolni, az 
országos, a közösségi, vagyis önkormányzati és személyi eladósodottságot, amelyek 
között kiemelten fontos lépés volt az önkormányzati adósság konszolidálása. Ez az 
adósságkonszolidálás ráadásul nem járt egyedül, mert ezzel párhuzamosan az újabb 
adósságok elterjedését is igyekezett a kormány meggátolni intézkedéseivel. Vagyis egy 
egészen átfogó szemléletváltásra késztette az önkormányzatokat. Azt hiszem, hogy az 
ÁSZ-jelentés ezt az inflexiós pontot érintette, és rendkívüli eredményeket ért el 
egészen rövid idő alatt. Tehát azt hiszem, az a katasztrófahelyzet, amit kedves 
ellenzéki képviselőtársaim az önkormányzatok kapcsán elmondanak, egyáltalán nem 
felel meg a valóságnak. Egy új időszámítás kezdődött az önkormányzatok életében, és 
valójában erről szól ez az ÁSZ-jelentés, ami pontosan ezt az átstrukturálódást, ezt az 
átalakulást érinti. 

Ez történt az általam az elmúlt négy évben vezetett XV. kerületi 
önkormányzatban is, ahol nagyon jelentős fejlesztéseket tudtunk végrehajtani. Ennek 
alapja megteremtődött erre a ciklusra is. És hadd említsem meg azt is, hogy egy 
nagyon jelentős vállalkozásfejlesztési és munkahely-teremtési akciót is elindítottunk, 
mindennek a dobbantóját, az alapját az elmúlt négy év teremtette meg. Erről szólt 
számomra az ÁSZ-jelentés is. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szakács képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Bocsánat, csak három mondat, mert be 

akarom bizonyítani, hogy nem értem tudatosan félre a dolgot. Katasztrófahelyzetről 
mi nem beszélünk az önkormányzatiság kapcsán, csak mást gondolunk az 
önkormányzatiságról ebben a tekintetben. Mi azt szélesebb jogkörnek gondoljuk, 
ahogy azt ’90-ben kitalálták. 

Vantara képviselő úrnak mondanám, hogy én pontosan fogalmaztam. Éppen 
ezeket a LEADER, EMVA meg a megyei területfejlesztési tanácsos fejlesztéseket 
említettem, amelyek nyilvánvalóan fontosak, mert attól is város, attól is település a 
település, hogy van normális főtere, normálisak a járdái, felújították a ravatalozót, és 
még a harangláb is jó helyen van, és jól működik, de ez soha nem fog megtérülni, ezt 
mindenki tudja. Viszont úgy teljes, ha mellétesszük, hogy azért voltak kötelező 
beruházások is, például a hulladékkezelésben. Volt, ami csak indirekt volt, hiszen 
nem azt mondták, hogy építsen valaki egy új regionális hulladéklerakót, csak azt 
mondták, hogy nem lehet használni azt, ami van. Nem azt mondták, hogy vásároljon 
új gépeket, csak azt mondták, hogy nem lehet azt használni, ami van. 

A vállalt feladatok tekintetében oda nyúlnék vissza, ami még ezelőtt az új 
gondolkodás előtt volt, amit László képviselőtársam mondott. Úgy gondolom, az 
önkormányzatoknál nem elsősorban a kultúra meg a sport tette ki a vállalt 
feladatokat. Ilyen is nagyon sok volt persze. A közművelődésben az, hogy van egy 
könyvtár, van egy közösségek háza, van egy színháza a településnek, ami mégis csak 
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egy település rangját adta meg, hogy arra is képes egyébként, hogy támogatja a 
civileket. Meg a sport. De a kórház meg az idősgondozás ebben a tekintetben mindig 
nagyobb súllyal esett latba, és mindig inkább ezek javára dőltek el a vállalt feladatok a 
nem megyei jogú városokban. 

Tehát úgy gondolom, ha ezeket vállalták az önkormányzatok, akkor helyesen 
cselekedtek. Ezt csak amellett az érv mellett mondom el, hogy van egy helyi igény, van 
a helyi lakosságnak egy igénye, amit a polgármester meg a képviselőtestület 
nyilvánvalóan ki akar szolgálni, és erre keresni a megoldásokat. Ez nem 
fegyelmezetlenség volt, hanem ezeket a helyi igényeket megpróbálták-megpróbálják a 
mai napig is kiszolgálni. Most, ha ezt csak a fiskális fegyelem szempontjából nézzük, 
akkor érzem úgy, hogy sántikál ez a dolog, mert helyben azért igény van az ellátásra 
és annak biztonságára. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Úgy látom, Szűcs alelnök úr is 

jelentkezett. Megadom a szót, egyúttal kérek mindenkit a takarékos 
időfelhasználásra, hiszen ha a bizottság ülését 11-ig nem fejezzük be, akkor kénytelen 
leszek felfüggeszteni és elnapolni azon napirendi pontok megtárgyalását, amin nem 
haladtunk még túl. Parancsoljon, alelnök úr! 

 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Tényleg csak 

címszavakban. Először én is köszönöm ezt az összefoglaló jelentést. Másrészt a mi 
oldalunkon, azt gondolom, mindenki vagy nagyvárosi, vagy kerületi, vagy megyei 
önkormányzati vonatkozásban több évtizedes tapasztalattal rendelkezik, amit az 
önkormányzati világban megélt. Egy kicsit érdekes volt néhány megszólaló 
megszépítő emlékezete azokról az időkről, amikor az önkormányzati világ azt az 1200 
milliárd forintnyi adósságot kénytelen volt fölhalmozni úgy, hogy ennek a jelentős 
része, kevés kivételtől eltekintve, annak az önkormányzati alapfeladatnak az ellátása 
miatt képződött, amit a válság meg a 2006-os önkormányzati eredmények után a 
szocialista-szabad demokrata kormányok az önkormányzati világ nyakába tettek. 

Azt hiszem, az elmúlt négyéves ciklus egyik legnagyobb eredménye pont a 
konszolidáció volt, és ezt is köszönöm szépen a Számvevőszéknek, hiszen tudomásom 
van róla, hogy ennek egyik spiritusz rektora pont az Állami Számvevőszék volt 
ezeknek a vizsgálatoknak az előképei alapján. Én önkormányzati vezetőként nyolc év 
alatt három vagy négy teljes, átfogó számvevőszéki vizsgálatot éltem át, és a 
legnagyobb eredménynek azt tekintem, hogy az utolsó vizsgálatnál egy pont volt az, 
amit a számvevőszéki jelentés tartalmazott, hogy tegyük közzé és tárgyaljuk meg a 
megyei önkormányzatban a jelentést. A vizsgálat tehát egy olyan munka eredménye 
volt, amit a Számvevőszék és a megyei önkormányzat közösen tudott elvégezni. 
Ennek a folyamatnak az is része volt, hogy tudtunk intézkedéseket tenni úgy, hogy a 
zárójelentésben már ne kelljen ezekre hivatkozni. Ezt a munkát is köszönöm 
önöknek, és remélem, a következő időszakban az önkormányzatok is megtapasztalják 
azt a jó együttműködést, amit a Számvevőszék kialakított velük. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azzal a megjegyzéssel adom vissza az 

előterjesztőknek a szót, hogy természetesen eladósodni soha nem kötelező. Minden 
önkormányzatra, településre azonos törvények vonatkoztak, egy országban éltünk 
mindnyájan, és mégis, a kimutatások arról szólnak, hogy egyébként ugyanolyan 
szabályok, pénzügyi lehetőségek mellett a különböző önkormányzatok különböző 
mértékben adósodtak el. Csak a tárgyi hűség kedvéért szeretném megjegyezni, hogy a 
legkevésbé eladósodott önkormányzatok között általában szocialista vezetésű 
önkormányzatokat találtunk a kimutatások szerint, például a XIII. kerület vezette a 
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legkevésbé eladósodott önkormányzatok listáját, de mondhatnám a XIX. kerületet is, 
míg a legjobban eladósodott városok sorát, ha jól emlékszem, Hódmezővásárhely és 
Debrecen vezette. Tehát ilyen értelemben a különböző önkormányzatok ugyanolyan 
szabályrendszer és pénzügyi helyzet mellett természetesen különböző helyi 
döntéseket hoztak. (Közbeszólásra.) De akár Pécset is mondhatnám, úgy emlékszem, 
most éppen fideszes vezetése van már jó néhány éve. De ha a ’90-es évekre vissza 
akarnak menni, természetesen ezt is megtehetjük. 

Ajánlom minden bizottsági tag figyelmébe a különböző szakmai elemzéseket, 
amelyek ezt a kimutatást és rangsort annak idején elvégezték, és ezzel adnám meg az 
előterjesztőknek a szót. Alelnök úr, parancsoljon! 

 

Az előterjesztők válasza 

WARVASOVSZKY TIHAMÉR alelnök (Állami Számvevőszék): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a képviselő hölgyeknek és uraknak a 
kérdéseket. Az idő rövidségére való tekintettel igyekszem tömör, rövid válaszokat 
adni. 

Amit Hegedűs Lorántné képviselő asszony felvetett, azokat a kockázatokat, 
amelyeket felügyeleti vezető asszony elmondott, az önkormányzatoknál érzékeltük, 
így próbáltunk javaslatokat tenni. Ezen kívül működik az ÁSZ-on belül egy 
kockázatelemzési rendszer, amelyben szinte maradéktalanul működnek azon 
szempontok is, amit fel tetszett vetni. Ennek alapján választjuk ki a helyszíneket 
ellenőrzésre. A korrupciós kockázatról annyit, hogy most már évek óta működteti az 
Állami Számvevőszék azt az integritásfelmérési kérdőívet, amit önként kell kitölteni. 
2014-ben csúcsot döntöttünk, majdnem 1600-an töltötték ki és küldték vissza a 
korrupciós kérdőívet. Ennek nem az a lényege, hogy mi azt mondjuk, hogy egy 
ellenőrzött korrupt vagy sem, hanem megnézzük a kontrollok kiépítettségét ezen 
kérdőívvel, a gyenge kontrollokat, erős kontrollokat, és ennek alapján az 
önkormányzatok védettségét kell kiépíteni. Ahol nagy a kockázat, ott kiépítem a 
rendszert, szabályozott a rendszerem, akkor ez csökken. Minden egyes 
ellenőrzésünknél már az idén is, amikor kimegyünk a helyszínre, megnézzük ezen 
integritási kockázatokat is. Tehát erre is vannak kérdések, és ezekről is szól a 
jelentésünk. 

Az ÁSZ-jelentések nyilvánossága. 2010 előtt is készült nagyon sok 
önkormányzati ÁSZ-jelentés, és az ellenőrzöttre volt bízva, hogy beterjeszti a 
közgyűlés elé vagy sem a polgármester. Most az alapvető direktíva az, hogy az 
intézkedési tervet csak akkor fogadjuk el, ha testületi döntés van mögötte. Tehát ettől 
kezdve garantált, hogy be kell terjesztenie a képviselőtestület elé. 

Az önként vállalt feladatokról sok minden elhangzott. Nem akarok belemenni, 
de higgyék el, voltak olyan ellenőrzési tapasztalataink is, hogy például élményfürdőt 
létesítettek. Tudom, hogy ez fontos, félreértés ne essék, de amikor a kötelező 
feladatokat nem tudja ellátni szabályszerűen, akkor nem biztos, hogy ilyen önként 
vállalt feladatot be kell vállalni. Nyilván egyetértek azzal, hogy egy önkormányzatnak 
más szerepe is van, viszont a mi ellenőrzéseink egyértelműen szabályszerűségi 
ellenőrzések. 

Még szeretném Schmuck Erzsébet asszonynak kiemelni az öntesztet. Ha rá 
tetszik menni az ÁSZ honlapjára, kidolgoztunk egy önkormányzati belső 
szabályozottságot segítő öntesztet. Fel vannak sorolva a jogszabályok, ezek a 2014. 
december 31-i állapotnak megfelelőek, fel vannak téve kérdések, hogy megcsinálták-e 
ezt a szabályzatot vagy sem. Amennyiben nemmel válaszol, írtunk egy mankót, hogy 
mit javaslunk az önkormányzatnak a szabályozottság érdekében. 
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A rezsicsökkentésről csak annyit, hogy nyilván ezt ilyen szempontból nem 
néztük. Néztük a hulladékgazdálkodási vállalatokat és a távhőszolgáltató vállalatokat. 
Amikor azt néztük, hogy milyen helyzetben vannak ezek a vállalatok, azt többségében 
megállapítottuk, hogy ezen vállalatoknak nincs önköltségszámításuk. Ettől kezdve 
nagyon nehéz azt megmondani, hogy amit a lakosság fizetett, az sok vagy kevés, mert 
nem tudták alátámasztani önköltségszámítással. Ez volt az általános tapasztalat. 

Dr. Szakács László képviselő úrnak azt szerettem volna elmondani, amire 
utaltam is az önként vállalt, illetve kötelező feladatoknál, hogy mi szabályszerűségi 
ellenőrzést hajtunk végre. 

Vantara Gyula képviselő úrnak, illetve László Tamás képviselő úrnak is 
köszönöm szépen a megerősítést. Ugye, egyértelműen azért döntött az ÁSZ az 
önkormányzatok ellenőrzéséről, mert a nemzetgazdasági szintű eladósodáshoz 
jelentősen hozzájárult 2010-ben az önkormányzatok akkori, több mint 100 milliárdos 
adóssága. Ezért volt fontos az adósságkonszolidáció. Viszont az Állami Számvevőszék 
azért tartja fontosnak a jövőben is az önkormányzatok ellenőrzését, hogy próbáljunk 
hozzájárulni ahhoz, hogy az eladósodás újratermelődését meg tudjuk akadályozni. 

Szűcs Lajos alelnök úrnak annyit mondanék, hogy köszönöm szépen az ÁSZ-
ról mondott véleményét. Szeretném tájékoztatni arról, hogy elnök úr döntése alapján 
ismételten leülünk az önkormányzati szövetségekkel, már elkezdtük ezen 
megbeszéléseket, ahol felajánlunk egy együttműködést, felajánljuk az öntesztet, 
felajánljuk a közös kommunikációt bizonyos témakörökben, illetve a jó gyakorlat 
konferenciát folytatjuk. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Renkó Zsuzsa felügyeleti vezető 

asszony is kíván élni a lehetőséggel? (Jelzésre.) Parancsoljon! 
 
RENKÓ ZSUZSANNA felügyeleti vezető (Állami Számvevőszék): Nagyon 

szépen köszönöm, igazán rövid leszek. Egyrészt ez egy utóellenőrzés, amelynek nem 
volt feladata a környezet bemutatása. De az 1282. számú jelentésünkben bemutatjuk 
részletesen magát a környezetet. Ettől függetlenül természetesen rengeteg 
ellenőrzésünk van akár a zárszámadásról, akár a költségvetésről vagy bármilyen más 
szervezetről, és ezeket a környezeteket ott részletesen és más szempontokból is 
megnézzük. 

A legfontosabb, amit szeretnék mondani, és amiért önök elé hoztuk ezt a 
jelentés, hogy mi ismertettük ezeket a közvetlen kockázatokat, de a végén azért 
mondtam el a közvetett kockázatokat, mert ezek azok, amikben az Országgyűlésnek, a 
képviselőknek igazán szerepük van. Hogy az eredményszemléletű számvitel 
továbbfejlődhessen úgy, hogy az egyéb olyan kockázatokat föl tudja mérni, vagy 
éppen egy monitoring rendszer kiépítése váljon lehetővé a jogszabályok alapján, ami 
előre jelzi azokat az anomáliákat, ami akár a rezsicsökkentéssel, a szociális helyzet 
átalakításával függ össze. Az élet általában változik, és változni is fog. Természetesen 
a pénzügyek is változni fognak. Mi megállapíthatunk bármit, de a következő 
alkalommal megint egy új helyzet lesz. Tehát az igazán fontos az, amit én itt a 
közvetett kockázatokról és azok kezeléséről mondtam, hogy ki kell építeni azt az 
információs rendszert, ami előre folyamatosan tudja jelezni ezeket a problémákat. 

Még annyit szeretnék mondani a helyi adóval kapcsolatban, hogy véletlenül se 
legyen félreértés: mi nem mondjuk azt, hogy a helyi adó jó vagy rossz. Mi kifejezetten 
kockázatként vetettük föl. Az a kockázat, hogy az önkormányzatok nagymértékben 
függnek a helyi adótól. A legnagyobb kockázat pedig az, ha egy vagy két nagyadózótól 
függnek. Az előző jelentésünkben is szerepel ez, és itt is. Ahogy láttuk, rendkívül jó 
állapotban lévő önkormányzatok dőlhetnek be azért, mert elmegy a helyi adójuk. 
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Tehát azt soha nem mondtuk, hogy plusz adót kell kivetni, sem azt, hogy nem kell 
adót kivetni, azt mondtuk, hogy a helyi adót lehetőség szerint úgy kell meghatározni, 
hogy minél több lábon álljon. Természetesen ez mindig az adott képviselőtestület 
döntési jogköre. 

Ugyanígy az önként vállalt feladatokra sem mondta az ÁSZ soha, hogy jó, sem 
azt, hogy rossz, de azt mondta, hogy 2011-ben a feladatok 20 százaléka önként vállalt 
feladat volt, kifejezetten az önkormányzatok bevallása alapján. És ez a 20 százalék 
akkor, amikor 1247 milliárdos adósság van fölhalmozva, elgondolkodtató. Soha nem 
mondtuk azt, hogy szüntessék meg, hanem azt mondtuk, hogy mérjék fel annak 
lehetőségét, hogy ezeket az önként vállalt feladatokat hogyan lehet rentábilisabban 
működtetni. Ennyit szerettem volna hozzátenni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság elnökeként én is megköszönöm az 

Állami Számvevőszék jelentéseit, illetve a bizottsági ülésen ehhez fűzött szóbeli 
tájékoztatást. Az Állami Számvevőszék munkájával kapcsolatban egy pozitív 
megjegyzést szeretnék én is tenni. Az elmúlt hetekben két olyan számvevőszéki 
jelentés is készült, ami arra precedens, hogy az Állami Számvevőszéken belül 
változatlanul tovább él az a hagyomány, hogy ciklusokon átívelő folyamatokat, illetve 
egyes jelenségeket ugyanazzal a szemüveggel néznek. Az egyik ilyen volt a 
megszorítások természetéről és időbeli lefolyásáról készült számvevőszéki jelentés, 
ami a mai államigazgatásban egy üdítő kivétel volt, a másik pedig az a jelentés, amit 
ma a bizottsági ülésen sajnos nem tudtunk megtárgyalni. Ez nem az önök hibája. Ez a 
NAV működéséről adott számot. Úgyhogy én bizottsági elnökként sok sikert kívánok, 
és azt kérem, hogy ezt a fajta szemléletet őrizzék meg és vigyék tovább, ami a 
különböző folyamatok szakmai és politikai szempontoktól, sallangoktól mentes 
elemzését, feltárását jelenti. 

A napirendi pont lezárása 

Alelnök Úr! Felügyeleti vezető Asszony! Köszönöm szépen a megjelenést. 
Természetesen maradhatnak, ha kíváncsiak a különfélékre, de hivatali 
kötelezettségük a bizottsági ülésen véget ért. Köszönöm szépen, és további szép napot 
kívánok önöknek. Ezt a napirendi pontot pedig lezárom. 

Egyebek 

Áttérnénk a különfélékre. Három rövid bejelentésem lenne. Szeretném 
tájékoztatni a bizottságot, hogy miniszterelnök úr bejelentette, hogy még a tavaszi 
ülésszak alatt be kívánja nyújtani a kormány a jövő évi költségvetési 
törvényjavaslatot. Tekintettel arra, hogy ez viccnek durva lenne, komolyan kell 
vennünk ezt a bejelentést, ezért kérem képviselő asszonyokat és urakat, hogy úgy 
tervezzék az idejüket, hogy ha a kormány ezt az előterjesztést valóban benyújtja, 
akkor az őszi kiemelt és elég sok munkát adó menetrend fog újra életbe lépni. Ugye, 
ilyenkor a Törvényalkotási bizottság munkáját, feladatait, jogosítványait átveszi a 
Költségvetési bizottság. Ez minden bizonnyal együtt fog járni a bizottsági ülések 
sűrűbb összehívásával. Ezért előre jelzem, hogy a naptári teendőiket, hivatali 
elfoglaltságaikat ennek megfelelően tervezhessék. 

A következő bejelentésem, hogy Kövér házelnök úr kijelölte a Költségvetési 
bizottságot arra a feladatra, hogy készítsünk véleményt az Európai ügyek bizottsága 
által 2015. március 9-én egyeztetési eljárás alá vont, az Európai Parlament és tanács 
rendelete az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, valamint az 1291/2013/EU és az 
1316/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai uniós tervezetről. Ezt a 
véleményt április 15-ig ki kell dolgoznunk, így a két hét múlva esedékes bizottsági 
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ülésen ez minden bizonnyal napirenden lesz. A tárgyaláshoz és a vélemény 
kialakításához szükséges háttéranyagokat természetesen a képviselő hölgyek és urak 
e-mailben fogják megkapni, remélhetően napokon belül. 

Végül, de nem utolsósorban többször szóba hoztam az ellenőrző albizottság 
megalakításával kapcsolatos kötelezettségeinket. Újra felkérem az összes képviselőt, 
illetve a Költségvetési bizottságban képviselettel rendelkező frakciókat, hogy az ennek 
megfelelő, az ellenőrző albizottság összetételére vonatkozó javaslataikat juttassák el a 
titkárságra. 

Az ülés berekesztése 

Nekem már közérdekű bejelentésem nincs. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 
van-e még valakinek ilyen. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincs. Akkor ezt a 
napirendi pontot bezárom, az ülést pedig berekesztem. További szép napot kívánok. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra.) 

 

 

 

Burány Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 
 


