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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Orbán Viktor, miniszterelnök 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Miért a pécsi embereket bünteti a kormány a fideszes 
és szocialista városvezetés felelőtlen gazdálkodása miatt?" 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Pécsi országgyűlési képviselőként már sokszor, sok helyen elmondtuk: ezt a várost önök cserben 
hagyták. De nem csak önök, hanem a 2010 előtt regnáló szocialisták is. Felelőtlen gazdálkodás, 
tehetségtelen politikusok, politikusbűnözők, a program és víziók teljes hiánya. Ezek azok a dolgok 
jutnak eszünkbe, akkor, ha az elmúlt több, mint egy évtizednyi pécsi városvezetésre gondolunk.

2017 decemberében Páva Zsolt polgármester bejelentette, hogy sikerült megállapodni a 
kormánnyal, ami akkor azt jelentette, hogy a város mintegy 9,5 milliárd forintnyi költségvetést 
támogató mentőövet kapott, amely két felvonásban érkezett meg, először a nagyobb összeg, 6,5 
milliárd, majd 3 milliárd forint. Ez a „mentőöv” azonban egyáltalán nem nevezhető ingyen 
pénznek, ugyanis a támogatás visszatérítendő, ezen felül pedig a kormány igen kemény feltételeket 
szabott, egyúttal pedig gyámság alá helyezte a várost és kivette a gyeplőt a városvezetés kezéből 
gazdasági kérdésekben.

Csak néhány dolog a támasztott feltételek közül:

-Pécs költségvetési szerveinek a fizetési számláját 2018. január 1-jétől legalább a 
visszatérítendő támogatás visszafizetéséig a Magyar Államkincstárnál vezetik. 

-A város tulajdonában lévő teljes vagyon biztosítékként szolgál 6,54 milliárd forintig és a 
forgalomképes ingatlanok teljes állományára jelzálog kerül a Magyar Állam javára. 

-Pécs hozzájárul ahhoz, hogy a város pénzfogalmi számláján túl a helyi adó alszámlájára is 
kiterjedjen a Magyar Államkincstár beszedési megbízása, vagyis az állam felügyeletével 
szedik be az adókat. 



-Tűrni köteles a Magyar Államkincstár megbízott munkatársainak a visszatérítendő 
támogatás felhasználása felett gyakorolt folyamatos előzetes kontrollját és utólagos 
ellenőrzését. 

A fent említett megállapodás során lefektettek még egy feltételt, ami ma, 2019. október elején már 
több, mint aktuálisnak nevezhető. Ez a feltétel arról szól, hogy az első ütemben kapott 6,5 milliárd 
forintot a városnak 2020 év végéig vissza kell fizetnie. Bár idén nyáron – valószínűsíthetően a 
helyhatósági választások közeledtét is jelezvén – olyan hírek jelentek meg a városvezetéshez lojális 
propagandaújságokban, miszerint a költségvetési hiány már a múlté, a megszorítás és az állami 
segítségnyújtás azt eredményezte, hogy a legutóbbi költségvetési évet már pozitív mérleggel zárta a 
város, engedje meg Miniszterelnök Úr, hogy a az elmúlt másfél évtizedet látva, ezt az információt 
valótlannak tekintem.

A jelenleg végéhez közeledő, 2014 óta tartó önkormányzati ciklus egyik legnagyobb tanulsága 
számomra az, hogy Pécs, a Dunántúl legnagyobb városa, egész egyszerűen nem szerepel a kormány
és Orbán Viktor képzeletbeli térképén. Nem történtek meg az ígért infrastrukturális és gazdasági 
fejlesztések, amelyek a munkaerő- és tőkevonzóképsség javítását segítették volna elő. Ennek a 
városnak hosszú-hosszú évek óta nincs gazdája és úgy tűnik hiába a kormánypárti polgármester és a
szintén kormánypárti többségű képviselőtestület, mégsem elég az a lobbierő, amivel Páva Zsolt 
leköszönő polgármester rendelkezik.

Egy dolgot azonban mindenképpen fontos kiemelnünk, ha a város eladósításáról beszélünk. Az, 
hogy ez a város több tízmilliárd forintnyi adósságot halmozott fel a 2010 előtti (szocialista) és utáni 
(fideszes) időszakban egyaránt, az a várost „vezető” politikus(bűnözők) hibája, nem pedig a pécsi 
polgároké. Ezekért a hibákért éppen ezért azoknak a politikusoknak kell felelniük, akik elherdálták 
ennek a gyönyörű és lehetőségekkel teli városnak a vagyonát, romba döntötték annak gazdaságát.

Miniszterelnök Úr, tisztán látszik, hogy a város gazdasága nem áll készen arra, hogy 2020 végéig 
visszafizesse a kormány által nyújtott támogatás első ütemezett összegét, azaz mintegy 6,5 milliárd 
forintot. Arra kérem Miniszterelnök Urat, hogy ezúttal a saját emberei által elkövetett hibák miatt ne
az embereket büntesse. Amennyiben önnek fontos Pécs és fontosak a pécsi emberek, a kormány 
engedje el a város adósságát és mentse fel a fent említett fizetési kötelezettségek alól, ezáltal 
elkerülve, hogy adósságspirálba kerüljön.

Kérdésem a következő:

-Hajlandó-e Ön, illetve a kormány olyan döntést hozni, amely Pécs városát felmenti a megítélt 
visszatérítendő költségvetési támogatások visszafizetésének kötelezettsége alól? 

-Amennyiben nem hajlandók elengedni a város tartozását, úgy elismeri-e Miniszterelnök Úr, hogy 
ezzel a döntéssel a felelőtlen fideszes és (a most hatalomba visszavergődni próbáló) szocialista 
politikusok helyett azokat a pécsi embereket bünteti, akik nem elkövetői, csupán elszenvedői voltak
a város eladósításának? 

Várom érdemi válaszát!

Tisztelettel,
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Hohn Krisztina

Dr. Keresztes László Lóránt
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