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Napirendi javaslat 

 

1. Tájékoztató az Állami Számvevőszék önkormányzatok integritásának 2020. évi 
ellenőrzéséről készített jelentéseiről és az önkormányzatok költségvetését érintő 
aktuális kérdésekről  
Meghívottak: 
Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke  
Pintér Sándor belügyminiszter  
Dr. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke  
Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke  
Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke 
Dr. Vértes András, a GKI Gazdaságkutató Zrt. elnöke  
Fűrész Gábor, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgatója  
Bod Péter Ákos egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem 

2. A helyi önkormányzatoknak a koronavírus-járvány elleni védekezéssel 
összefüggésben felmerült többletfeladatai költségvetési támogatásáról szóló 
határozati javaslat (H/13629. szám)  
(Szabó Sándor és dr. Varga László (MSZP) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Varju László (DK), a bizottság elnöke  
 
Hohn Krisztina (LMP), a bizottság alelnöke  
Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik)  
Mesterházy Attila (MSZP)  
Bősz Anett (DK)   
Ritter Imre (nemzetiségi képviselő)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Ritter Imre nemzetiségi képviselő megérkezéséig Bősz Anettnek (DK) 
 

A bizottság titkársága részéről 

Dr. Bősi Ferenc bizottsági munkatárs  
 

Meghívottak 

Megjelentek 

Dr. Dukai Miklós helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Dr. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke 
Dr. Vértes András, a GKI Gazdaságkutató Zrt. elnöke  
Bod Péter Ákos egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem  
Szabó Sándor (MSZP) országgyűlési képviselő  
Dr. Varga László (MSZP) országgyűlési képviselő  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása 

VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm a bizottság megjelent 
tagjait és a munkánk iránt érdeklődőket. Az ülést megnyitom. Tájékoztatom önöket, 
hogy a bizottság ülése, ahogyan eddig is, belső televíziós hálózaton közvetítésre kerül. 
Tájékoztatom továbbá önöket, hogy a Költségvetési bizottság titkárságán személyi 
változás történt: dr. Mátis Kornél feladatait a jövőben dr. Bősi Ferenc úr látja el. Jó 
munkát kívánok mindannyiunk nevében. 

Bejelentem a helyettesítéseket, melynek alapján Ritter Imrét Bősz Anett 
képviselő asszony fogja helyettesíteni. Köszönöm szépen. 

Szűcs Lajos alelnök úr előzetesen írásban tájékoztatott bennünket arról, hogy 
a mai bizottsági ülésen a kormánypárti képviselők nem vesznek részt. Ezt a levelet 
önöknek megküldtem, az érveket ilyen módon önök megismerhették. Ennek ellenére, 
azt gondolom, fontos témát tűztünk napirendre, fontos, hogy ma beszéljünk erről.  

A határozatképesség biztosításának megkísérlése 

Tekintettel arra, hogy a megjelent képviselőkkel bizottságunk jelenleg még 
nem határozatképes, és helyettesítésre vonatkozó további eseti képviseleti 
megbízásról nincs tudomásom, a határozati házszabály 113/A. § (2) bekezdése 
alapján most kísérletet teszek a határozatképesség biztosítására, ami jelen esetben 
azt jelenti, hogy pár percet várakozunk. Közben, ha valakinek módja és lehetősége 
van, biztassa kormánypárti képviselőtársainkat arra, hogy az ülésen jelenjenek meg; 
erre magam is kísérletet teszek. Mindenesetre bízom benne, hogy a pár perces 
várakozás lehetőséget ad arra - mint ahogy máris megtörtént (Ritter Imre belép a 
terembe.), Ritter képviselő úr megérkezett; tisztelettel köszöntjük.  

Pár perc szünetet rendelek el, azt követően pedig folytatjuk az ülést. Köszönöm 
a türelmüket.  

 
(Szünet: 10.05-10.07) 

 
ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Úgy látom, a határozatképesség 

helyreállásáig kell még egy kis türelem. Engedjék meg, hogy addig néhány 
mondatban kifejtsem a véleményemet. Ez lényegében arról szól, amit írásban is 
megküldtem alelnök úrnak, illetve a tisztelt bizottság tagjainak; ezt nem kívánom 
felolvasni.  

Azt gondolom, mindaz, ami az önkormányzatokkal történik Magyarországon, 
olyan helyzetet idézett elő a kormány megszorító intézkedései után, ami 
mindenképpen indokolja azt, hogy a Költségvetési bizottság, a parlament 
foglalkozzon ezzel a témakörrel. Az a mód, ahogyan elutasították az ülésen való 
részvételt és a napirend megtárgyalását, az ellen, azt gondolom, akár mindannyian, 
de személyesen mindenképpen határozottan tiltakozom, mert tulajdonképpen annak 
is tekinthetjük, hogy a büntetőhadjárat része, amely az önkormányzatok ellen szól, 
azzal, hogy még beszélni sem hajlandó a kormánypárt erről a helyzetről. Azt hiszem, 
azok, akik foglalkoznak ezzel a kérdéskörrel és a szívükön viselik ezt az ügyet, mi 
egyetértünk abban, hogy a magyar embereknek joguk van tudni, hogy az Orbán-
kormány az önkormányzatokkal mire készül, és el akarják utasítani azokat a 
kivéreztetésre tett lépéseket, amelyek az elmúlt időszakban már megtörténtek. 
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Az Orbán-kormány elvesz az önkormányzatoktól, a magyar emberektől, 
azoktól, akik ott élnek, azoktól a családoktól, akikkel a legközvetlenebb viszonyban az 
államigazgatás részéről éppen az önkormányzatok vannak. S azzal, hogy itt több mint 
százmilliárd forinttal megkurtították az önkormányzatok lehetőségeit, egyidejűleg a 
családoktól vették el ezt a forrást, az ő életfeltételeiket és lehetőségeiket csökkentik. 
Számos példa mutatja, hogy az önkormányzatok szerte az országban sikeresebben 
védekeznek a járvány ellen, mint az Orbán-kormány, érzékenyebben, 
szolidárisabban, cselekvőképességről tanúságot téve az önkormányzatok mindent 
megtettek azért, hogy az emberek jobb helyzetbe kerüljenek, és könnyebben vagy a 
terheket csökkentve viseljék azokat a kihívásokat, amelyek egyébként itt ebből a 
szempontból most már több mint egy éve az embereket, a családokat érintik. Éppen 
ezért, azt hiszem, nagyon-nagyon felelőtlen az, ha minderről nem tudunk a 
Költségvetési bizottság hivatalos keretei között tárgyalni, de azt gondolom, minket ez 
a Fidesz korábbi gyakorlata alapján már nem kell hogy meglepjen, és éppen ezért 
felkészülten a tanácskozásunkat folytatni fogjuk.  

A határozatképtelenség megállapítása 

Ezzel együtt megállapítom, hogy a határozatképességet nem sikerült 
biztosítani, így a bizottság nem határozatképes. 

A távol maradó bizottsági tagok névsorának megállapítása 

A határozati házszabály 113/A. § (2) bekezdésének megfelelően megállapítom 
a bizottság üléséről távol maradó tagok névsorát. Dr. Szűcs Lajos alelnök úr, a Fidesz-
KDNP-frakciószövetség nevében előzetesen jelezte, hogy az ülésről távol maradnak, 
így tehát nincs jelen dr. Szűcs Lajos alelnök úr, Boldog István alelnök úr, dr. Hargitai 
János alelnök úr, dr. Tilki Attila alelnök úr, Barcza Attila, Kara Ákos, F Kovács 
Sándor, Szabó Zsolt és V. Németh Zsolt képviselő urak. Megállapítom, hogy 
valamennyi távol maradó képviselő előzetesen bejelentette az ülésről való 
távolmaradását. 

Az ülés berekesztése 

Határozatképtelenség miatt a bizottsági ülést berekesztem. Néhány perces 
szünet után pedig folytatjuk munkánkat. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket 
és türelmüket. Köszönöm. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 12 perc)  

 

 

Varju László  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


