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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 01 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait és a 
munkánk iránt érdeklődőket a Költségvetési bizottság mai ülésén. Az ülést ezennel 
megnyitom. 

A helyettesítéseket bejelentem: Tilki Attilát Szűcs Lajos alelnök úr, dr. Hargitai 
János alelnök urat Ritter Imre képviselő úr, F Kovács Sándort Barcza Attila képviselő 
úr, Szabó Zsoltot pedig Boldog István alelnök úr helyettesíti. Megállapítom, hogy ezzel 
a bizottsági ülésünk határozatképes, és ennek megfelelően a döntéseket meg tudjuk 
hozni.  

A napirendi javaslatra vonatkozó döntés következik. Képviselőtársaim 
megkapták az ülés napirendi javaslatát. A napirendi javaslathoz érkezett a házszabály 
114. § (1) bekezdése szerinti napirendijavaslat-módosításra vonatkozó kezdeményezés 
Szűcs Lajos alelnök úr részéről, a bizottság tagjai ezt írásban előzetesen megkapták. 
Alelnök úr azt indítványozza, hogy a mai ülésen ne kerüljön sor a 2. napirendi pont 
megtárgyalására. Mivel mindenki előtt ez írásban ott volt, azt gondolom, szavazásra 
kerül sor, külön szóbeli kiegészítést az alelnök úr nem kért.  

Elsőként akkor erről a kezdeményezésről kell dönteni. Kérdezem, ki ért egyet az 
alelnök úr indítványával. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki az, aki nem értett egyet? 
(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Ilyen nem volt. Tehát 
10 igen és 4 nem mellett a kezdeményezést elfogadta a bizottság. 

Most pedig kérdezem a tisztelt bizottságot, ki ért egyet az imént módosított 
napirendi javaslattal. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki az, aki nem értett egyet? (Senki 
sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. Tartózkodott valaki? (Senki sem jelentkezik.) Nem 
volt ilyen. Megállapítom, hogy ezt egyhangúlag elfogadtuk.  

Az önkormányzatok hitelfelvételével kapcsolatos szabályok 
módosításáról szóló H/13691. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Rátérünk ennek megfelelően az 1. napirendi pontra: az önkormányzatok 
hitelfelvételével kapcsolatos szabályok módosításáról szóló H/13691. számú határozati 
javaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenie a bizottságnak. A határozati javaslatot 
Kálló Gergely képviselő úr nyújtotta be. Az indítvány tárgyalására a határozati 
házszabálytól való eltérés szerinti kezdeményezés alapján kerül sor, amely november 
16-án érkezett Jakab Péter frakcióvezető úrtól. A napirendi pont tárgyalását 
megnyitom. A kormány képviselője nincs jelen, bár ez nem is kötelező.  

Elsőként a határozati javaslat előterjesztőjének adom meg a szót. Képviselő úr, 
tessék, parancsoljon! 

Kálló Gergely előterjesztése 

KÁLLÓ GERGELY (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Alelnök Urak! Tisztelt Képviselőtársaim! Ezt a határozati javaslatot az élet 
szülte, méghozzá Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata diktálta tollba.  

Hadd kezdjek egy rövid történettel! Direkt nem szeretnék kormányoldalt, 
ellenzéket, ilyesmit megnevezni, tényszerű szeretnék lenni, nem szeretnék ebből a 
dologból pártpolitikai csatározást csinálni. Az előző városvezetés még bő egy évvel 
ezelőtt, februárban folyamodott másfél milliárd forintnyi hitelhez. Telt-múlt az idő, de 
a kormány lassúsága miatt nem engedélyezte ezt a hitelfelvételt, illetve engedélyezte, 
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de decemberben hónapban, tehát több hónap eltelt a kérvényezés és a hitel jóváhagyása 
között. Viszont ezt a másfél milliárd forintos hitelt elkezdték költeni, amelynek még 
nem volt engedélye sem. Decemberben engedélyezte a kormány a hitelfelvételt, de 
akkor sem az eredetileg kért másfél milliárd forintot engedélyezték, hanem jóval 
kevesebbet, így a költségvetést elég nehéz helyzetbe hozták, majdhogynem 
tervezhetetlenné tették, főleg úgy, mondom, hogy ennek a hitelfelvételnek a 
hitelkeretére már a költekezés is megindult. 

A javaslat tehát azt tartalmazza egyrészről, hogy az önkormányzatok ne 
költhessenek olyan hitel keretére, amit még nem kaptak meg, illetve a kormányzat 
számára is van egy passzus benne: ez pedig az, hogy ha egy önkormányzat hitelért 
folyamodik, akkor azt a kormány kötelező jelleggel 30 napon belül bírálja el. Ezt 
tartalmazza ez a javaslat. 

Igazából én úgy érzem, hogy ezek jogtechnikai javaslatok, tehát még nem is az, 
hogy ezek ideológiai vagy pártkérdések lehetnének, ezért én arra kérem önöket, mind 
a kormányoldalt, mind az ellenzéket, hogy az önkormányzatok könnyebb és 
átláthatóbb hitelfelvétele érdekében szavazzák meg ezt a javaslatot. Köszönöm a szót.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Kérdezem a bizottság tagjait, 

hogy ki kíván szólni. Mielőtt ebben továbbmennénk… (Jelzésre:) Látom, képviselő 
asszony már élt azzal a lehetőséggel, hogy a mikrofonját is használja és egyébként a 
gombot is a plenáris ülés rendjének megfelelően. Köszönöm szépen. Potocskáné, 
képviselő asszony! Tessék, öné a szó. 

Hozzászólások 

POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Nagyon szépen köszönöm képviselőtársamnak ezt a határozati 
javaslatot, amelynek a tárgysorozatba vételéről fogunk a mai napon dönteni.  

Látható, hogy az elmúlt időszakban az önkormányzatok különösen nehéz 
helyzetbe kerültek, a bevételek eltűntek gyakorlatilag az egész rendszerből. Ugyan azt 
mondja a kormányzat, hogy a 2021. évben 16 százalékkal több fog majd a teljes 
önkormányzati szektorra jutni, hát meglátjuk majd, hogy ez melyik településeket fogja 
érinteni. Látjuk a tendenciákat, és ha azok a tendenciák be fognak következni, 
amelyekkel egyébként a polgármesterek számoltak magának a 2021-es költségvetésnek 
az összeállítása során is, elképzelhető, hogy többen sajnálatos módon hitelfelvételbe 
kell hogy bocsátkozzanak.  

Így természetesen mindenképpen támogatandó az a javaslat, hogy ha ez 
megtörténik, akkor ezekkel a kellően átnézett, alapos hatástanulmányok utáni 
hitelfelvételi kérelmekkel a kormány ne húzza az időt, ne lehetetlenítse el még ezekben 
is az önkormányzatokat, és 30 napon belül hozzon döntést a tekintetben, hogy 
engedélyezi a hitelfelvételt vagy nem. Maximálisan egyetértek azzal, hogy előzetesen 
senki ne költsön semmit, amikor a hitelfelvételi kérelmet a kormányzat jóváhagyta, 
csak és kizárólag utána lehessen ezekhez az összegekhez hozzájutni.  

Természetesen támogatom a tárgysorozatba vételét a javaslatnak. Köszönöm 
szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szűcs Lajos alelnök úr következik. 

Tessék, parancsoljon! 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Kedves Képviselő Úr! Azt gondolom, ketté kellene bontani az ön javaslatát. 
Az első javaslatrésszel kapcsolatban szeretném felhívni a figyelmét, hogy az 
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államháztartásról szóló 2011. évi törvény 36. § (1) és 35. § (5a) bekezdés alapján jelen 
pillanatban sem lehet olyan kötelezettséget vállalni, amelyikre nincs meg a fedezet, sem 
tárgyévben, sem tárgyéven kívül, úgyhogy ez egy olyan passzus, amit én nem szeretnék 
tovább erősíteni. Azok az önkormányzatok, amelyek felelősen gazdálkodnak, eddig is 
olyan módon jártak el, hogy nem kezdték el a még meg nem ítélt vagy ki nem fizetett, 
vagy el nem bírált hitelre a kötelezettségvállalásokat. Szerintem ez egy fontos dolog. 

A 2. ponttal kapcsolatban pedig, amit ön mondott: jelen pillanatban egy 2011-es 
kormányrendelet, a 353/2011. kormányrendelet szabályozza az önkormányzatokkal és 
más szervezetekkel kapcsolatban a kormánynak a feladatát és lehetőségét. Ebben a 
kormányrendeletben háromhavonkénti gyakoriság van megszabva. Azonban, ha az élet 
azt hozza, és ha megnézzük az elmúlt évek történéseit, legfeljebb a nyári időszakban, 
amikor a kormány egy-két hetes szünettel rendelkezik, szokott hosszabb határidővel 
dönteni a kormány ezekről a kérdésekről. Az én információim szerint azért a kormány 
havi gyakorisággal döntött eddig is meg fog ezután is. Tehát a 30 napon belüli 
döntéseket nem kell külön jogszabályban rendezni, a kormány lehetőségei szerint 
eddig is így tette.  

Tehát a tárca és a Fidesz-KDNP-frakció álláspontja az, hogy ezt az önálló 
képviselői indítványt nem támogatjuk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Alelnök úr, köszönöm szépen. (Jelzésre:) Ahogy látom, Bősz Anett 

képviselő asszony jelezte még, hogy szólni kíván. Tessék, parancsoljon! 
 
BŐSZ ANETT (DK): Köszönöm a szót, elnök úr. A kormány maga is türelmet kér 

a polgároktól, arra hivatkozva, hogy a koronavírus-járvány mindannyiunkat olyan 
kihívások elé állított, amiket korábban nem ismertünk. Ez nagyon helyes egyébként - 
és mindannyian kénytelenek voltunk átalakítani az életünket -, ugyanúgy, ahogy a világ 
összes kormánya így cselekedett a saját hazájával.  

Elsődlegesen az önkormányzatoktól elvont forrásokkal, valamint hitelfelvétellel 
pótolja a bevételkieséseket a központi költségvetés is, és így igyekszik viszonylagosan 
helyreállítani a költségvetés egyensúlyát, ami így is már 10 százalékos hiányt mutatott 
az év végére.  

Mindannyiunk érdeke az, hogy az önkormányzatok finanszírozása rendkívüli 
helyzetben is biztosított legyen. Az Európai Unió valamennyi tagországa, és még 
egyszer felhívom arra a figyelmet, hogy hazánk is, jelentős hitelfelvételekkel operál, 
amikor kezelni igyekszik a járvány okozta gazdasági, illetve társadalmi kihívásokat.  

Ugyanezt célozzák meg azok a településvezetők, akik most ilyen kéréssel 
fordulnak a jelenlegi magyar kormányhoz. Én arra kérem önöket, tisztelt kormánypárti 
képviselőtársaim, hogy gondolják meg, ugyanis amennyiben hibát vélnek fölfedezni 
jobbikos képviselőtársam indítványában, úgy azt gondolom, kormánynak és 
ellenzéknek - ugyanúgy, ahogy a Lajtán túli világban - közös felelőssége a járvány 
kezelése, a válság kezelése. Kérem önöket, hogy ezúttal ne zárkózzanak el ez elől, 
nagyon fontos lenne, hogy közösen keressük a kihívásokra adott válaszainkat.  

Az is fontos lenne, hogy az egyes településeink ilyen módon ne csorbuljanak, 
hiszen ha csorbulnak az egyes települések költségvetései, akkor a településen élő 
polgárok életminősége, illetve a közszolgáltatások minősége fog romlani. Ez önöknek 
sem érdeke. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. (Mesterházy Attila megérkezik 

az ülésre.) Kérdezem a bizottságot, hogy kíván-e még valaki szólni. (Jelzésre:) Tessék, 
parancsoljon, Potocskáné képviselő asszony, öné a szó.  
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POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Szűcs Lajos alelnök úr reagálására szeretnék nagyon röviden válaszolni. Ha most is 
ülésezik havonta a kormányzat, amely jóváhagyja ezeket a hitelvelvételi kérelmeket, 
akkor miért zárkóznak el attól, hogy ez jogszabályban legyen rögzítve? Képviselőtársam 
pont azt szeretné, hogy tegyük ezt jogi keretek közé, hiszen ha ez jogszabályban van, 
akkor önök rá vannak kényszerítve arra, hogy ezek a hitelfelvételi kérelmek el legyenek 
bírálva. Most pedig azt mondhatják, hogy háromhavonta tudnak az önkormányzatok 
hitelkérelemmel fordulni. Ezt szeretném kérni alelnök úrtól, hogy gondolják meg, és 
támogassák ennek a javaslatnak a tárgysorozatba vételét. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Alelnök úr kért szót. Tessék, 

parancsoljon! 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. Először is, 

nem szeretném, ha a bizottságban benne maradna néhány olyan mondat, amelyet Bősz 
Anett képviselő asszony mondott. Senki nem mondhatja itt ebben az országban, hogy 
a magyar kormány az önkormányzatoktól elvett pénzzel tömi be az államháztartási 
lyukakat. (Bősz Anett jelzésére:) Ön ezt mondta, képviselő asszony. Én szeretném, ha 
ez azért mindenkiben benne lenne.  

A költségvetésben éppenséggel több szerepel az önkormányzatok részére. És 
éppen a veszélyhelyzeti második törvényben volt az a lehetőség, hogy az 
önkormányzatokat megilleti ez a bizonyos hitelfelvételi lehetőség, ha olyan helyzetbe 
kerültek. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebben az országban a veszélyhelyzet alatt, a 
koronavírus-járvány alatt mindenkitől ugyanazokat kell elvárni, és ugyanolyan felelős 
gazdálkodást kell elvárni az önkormányzatoktól, mint ahogy önök elvárják a 
kormányzattól.  

Potocskáné képviselő asszonynak pedig azt tudom mondani, hogy jelen 
pillanatban is van egy jogszabály, amint elmondtam, a 353/2011. kormányrendelet. 
Ennek éppen az elmúlt évben történt egy olyan módosítása, amelyikben nagyon 
komoly és pontos határidők vannak arra vonatkozóan, hogy kinek, honnan kell 
beszerezni az információkat arra vonatkozóan, hogy egy önkormányzat alkalmas-e és 
lehetősége van-e a hitel felvételére. Ebből a sorból éppen 2020-ban kikerült a 
kormányhivatal, így azok a 8 napos határidők, amelyek egymásra épültek, lerövidültek. 
Úgyhogy, amint mondtam, a kormányrendelet háromhavonkénti lehetőséget biztosít a 
kormánynak, azonban az elmúlt időszakban ezek a döntések általában 30 napon belül 
megtörténtek. Úgyhogy pluszjogszabály készítésére véleményünk szerint nincsen 
szükség. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kíván-e még 

valaki szólni. (Nem érkezik jelzés.) Nem látok ilyet. Akkor az előterjesztőnek, Kálló 
Gergely képviselő úrnak megadom a szót. Tessék, parancsoljon! 

Kálló Gergely reflexiója  

KÁLLÓ GERGELY (Jobbik) előterjesztő: Nagyon szeretem ezeket a bizottsági 
üléseket, mert akkor itt már teljesen eldőlt, hogy nem kap támogatást ez a határozati 
javaslat. Tehát a szavazást is már egy cirkusznak tartom innentől kezdve. De azért 
alelnök úr szavaira hadd reagáljak. Ön azt mondja, hogy háromhavonkénti, azt 
mondja, előfordul, hogy 30 nap, akkor erre a hitelfelvételre, amit én a példában 
mondtam, miért kellett több mint 10 hónapot várni? Több mint 10 hónapot! Nem 3 
hónap, nem 30 nap, 10 hónap! Ja, hát választások éve volt.  
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Kettő. Azt mondja, akik jól gazdálkodtak önkormányzatok, azok biztos nem 
költekeznek olyan hitelkeretre, amit meg sem kaptak. Ön most az előző fideszes 
városvezetésről állított ki bizonyítványt, mert ők ezt megtették, bizonyíthatóan. 
Önkormányzati üléseknek tudom mondani a jegyzőkönyvét, hangfelvételekkel, amikor 
a polgármester, Cserna Gábor beismerte, hogy igen, ezeknek a kereteire költjük, és nem 
tudjuk, hogy mire költjük. Alelnök úr, feljelentés is született ebben hűtlen kezelés 
miatt. Tehát nem én hozom a példát, hanem az önök párttársai hozzák a példát.  

Kezdtem én úgy az elején, hogy nem szeretnék pártpolitikai harcot csinálni 
ebből, mégis egy ilyen életszerű javaslatot önök így lesöpörnek az asztalról. Bármit 
mondott, én azt életszerűen, az önkormányzatokból hozott példákkal meg tudom 
cáfolni. Tovább is tudok menni. Nem említettem a feljelentést, de meg tudom említeni 
a feljelentést, hogy de, ezt csinálták az önök párttársai.  

Felesleges lenne azt kérnem innentől kezdve, hogy támogassák ezt a javaslatot, 
úgyse fogják, mert nem egy fideszes nyújtotta be, legyünk őszinték. Mert maga a 
javaslat könnyítene az önkormányzatok életén. Köszönöm a szót.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt szavazásra kerülne sor, annyit szeretnék 

csak hozzátenni, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az Állami Számvevőszék 
által elvégzett vizsgálatok rendelkezésünkre állnak.  

Egy ilyen rendkívül fontos kérdésre, mint az önkormányzatok helyzete, én azt 
gondolom, hogy vissza kell térnünk, abban az összefüggésben, hiszen láthatóan itt 
nagyon nagy a nézetkülönbség. Éppen ezért, azt hiszem, a Költségvetési bizottság nem 
tekinthet el attól, hogy a következő időszakban foglalkozzon ezzel a témával, és ehhez, 
mint ahogy említettem, van jó alapunk is.  

Határozathozatal 

Most a határozati javaslat tárgysorozatba vételéről történő döntésre kerül sor. 
Kérdezem a bizottságot, ki támogatja azt, hogy a H/13691. számú határozati javaslat 
tárgysorozatba kerüljön. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki az, aki nem támogatta? 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Volt-e valaki, aki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) 
Ilyen nem volt.  

A bizottság 5 igen szavazattal, 10 nem ellenében nem támogatta a tárgysorozatba 
vételt.  

Képviselő úrnak köszönjük szépen az előterjesztést és az elvégzett munkát. 
(Kálló Gergely: Köszönöm szépen a támogatást. - Távozik az ülésről.)  

Ezzel a napirendi pont tárgyalását lezárom. 

Egyebek  

Áttérünk a 2. napirendi pontra, amelyben két dologra szeretném felhívni az 
önök figyelmét. Az egyik az, hogy bár a 2. számú napirendi pontot levettük a 
tárgyalásról, de mivel annak jelentőségét olyannak ítélem meg, hogy arról egy szakmai 
konzultáció folytatása szükséges, ezért a bizottsági ülést követően azonnal a jelen lévő 
szakértők körében azt lefolytatjuk. Kérem, aki érdeklődik, az maradjon, és kövesse 
figyelemmel mindezt. 

Szeretném ezenkívül felhívni emlékeztetőül a bizottság figyelmét az 
Országgyűlésről szóló törvény és a határozati házszabály tavaly február 1-jén hatályba 
lépett azon módosítására, amely a bizottsági ülésről való távolmaradás előzetes 
bejelentéséről rendelkezik; erről írásban is kaptak valamennyien tájékoztatást. Kérem, 
hogy ennek megfelelően járjunk el.  
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Tájékoztatom továbbá önöket, hogy a bizottság következő ülésére várhatóan így 
akkor február 8-án, hétfőn sort kerítünk, hiszen ebben a témában, mint amiről 
beszéltünk, azt gondolom, fontos lesz szót váltani. 

Van-e valakinek további bejelentése, észrevétele, kérdése, közérdekű 
bejelentése itt ebben a napirendi pontban? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 

Az ülés berekesztése 

Akkor az ülést bezárom. Köszönöm szépen, és várom önöket tisztelettel a 
konzultációra. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 21 perc) 

  Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra 


