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Írásbeli kérdés

Dr. Kövér László
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

„Mit kíván tenni a Kormány a hazai önkormányzati rendszer pénzügyi nehézségeine k
enyhítése érdekében?” címmel, a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani
Orbán Viktor miniszterelnökhöz . Kérdésemre a választ írásban kérem !

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

Borsod-Abaúj-Zemplén megye kiváló természeti és földrajzi elhelyezkedése ellenére - a
rendszerváltoztatás éveiben, az addigi erőltetett szocialista tervgazdasági termelési
szemléletről a piacgazdaságra történő áttérés következtében villámgyorsan összeomló
nehézipari ágazat elvesztése eredményeként Magyarország hátrányos helyzetű térségei közé
szorult .
Alsóvadász Község hazánk észak-keleti tájegységében, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
területén fekvő kistelepülés, mely az ország többi önkormányzatához hasonlóan elszenvedte
az elmúlt nyolc esztendő szocialista-szabad demokrata kormányzatainak minden negatív é s
drasztikus intézkedését, forrás- és normatíva elvonását, irracionális és település, magyarvidék -
ellenes intézkedéssorozatát .
Mindezek ellenére a megye és a település lakosságát, az önkormányzati vezetőket a magyar
emberekre legendásan jellemző élniakarás, a közösségi el őbbrejutás vágya motiválja munkája
során a megmaradás, az életkörülmények fokozatos javítása, komfortosabbá tétele érdekében .
Alsóvadász Község polgármester asszonya 2010 . novemberében sajátos, ugyanakkor a
kistelepülések mindegyikét érintő kérdéssel fordult hozzám .
A Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai szocialista-szabad-demokrata kabinetek idején, a z
önkormányzati ágazat nehéz helyzete ellenére, a település életét jelentősen befolyásoló, az ott
lakó emberek életét könnyítő és megelégedésükre szolgáló beruházásként szennyvízcsatorn a
hálózatot, valamint ehhez kapcsolódó szennyvíztisztító üzemet épített a helyi önkormányzat
az „ÖKOTÁM 2000” támogatási konstrukció segítségével .
A fővállalkozói szerződésben meghatározott vállalkozói díj megállapítása, valamint a
szerződés megkötése után került sor az önkormányzat részér ől 699.882.000,- Ft +
139.285 .000,- Ft ÁFA szolgáltatási díj fővállalkozó részére történő kiszámlázására. A
település 2006-2007. évi bevallásaiban ezen összegek szerepelnek, melynek következtében a z
önkormányzat 66.095 .000,- Ft ÁFA visszaigénylésére volt jogosult . Az Adó- és Pénzügyi
Ellenőrzési Hivatal (APEH) a pénzügyi tranzakciók során két alkalommal végzett kiutalás



előtti ellenőrzést, mindkét esetben elfogadta a település által benyújtott igénylést, így az
önkormányzat jóhiszeműen hihette annak jogszerűségét.
Váratlan fordulatként az APEH utólagos ellenőrzési eljárása során — a fentiekkel ellentétesen,
a település benyújtott igénylése jogosságának kétszeri megállapítása után - jogtalannak ítélt e
meg a visszaigénylést, melynek következtében az így létrejött adóhiány, adóbírság é s
késedelmi pótlék összegeként a településnek 256 .189.000,- Ft fizetési kötelezettsége
keletkezett, amit a jelenlegi gazdasági helyzetben és finanszírozási környezetben teljesíteni
képtelen.
Számos település küzd hasonló, az önkormányzat fizetésképtelenségét eredményez ő ,
megoldhatatlannak tűnő anyagi gondokkal, melynek eredményeként hazai falvak és városo k
;,nullás adóigazolás" hiányában nem vehetnek részt a polgárok érdekeit szolgáló fejlesztési ,
beruházási célú pályázatokon, s felfüggesztésre kerül több, számukra korábban megítél t
támogatás kifizetése.

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

A Nemzeti Együttműködés Programjában 2010 . május 22-én ésszerű, hatékony, az emberek
érdekeit szolgáló önkormányzati politikát, a települések finanszírozásának helyreállításá t
hirdette meg .

A fent említett esethez hasonlóan hazánk települési önkormányzatainak jelent ős része
ugyancsak nehéz pénzügyi-finanszírozási helyzetben van . Gondot jelent számukra a z
önkormányzati törvényben el őírt, kötelezően ellátandó feladatok teljesítése, az elvégzett
beruházások ellenértékének átutalása, intézményrendszerük fenntartása, közalkalmazottai k
bérének kifizetése, s a jóhiszeműségük ellenére váratlanul felmerülő kiadási tételek
kiegyenlítése .

A Kormány várhatóan mikor, s milyen mértékben kívánja segíteni a jövőben az
önkormányzatok — különös tekintettel az Alsóvar1ászhoz hasonló — gazdasági helyzeténe k
rendezését, mely sok esetben a működőképesség fenntartását biztosítja a települések életében ,
s a magyar emberek érdekében?

Várom Miniszterelnök Úr megtisztelő válaszát!

Budapest, 2011 . január 20 .
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