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A kormány célja modern, költségtakarékos, feladatorientált önkormányzatiság kiépítése
– mondta Tállai András önkormányzati államtitkár a helyi önkormányzatokról szóló
törvényjavaslat általános vitájában – számol be róla a Magyar Hírlap.

Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke azzal érvelt, hogy „az önkormányzati szektor
megújítása nélkül nem lehet rendet tenni a közpénzügyek területén”, és azt javasolta a
kormánynak, hogy támasszon szigorú követelményeket a központi támogatások nyújtásánál.
Jelezte, csak különösen fontos ügyekben kér szót az Országgyűlésben, szerinte az
önkormányzati rendszer átalakítása ilyen. Kósa Lajos, a Fidesz vezérszónoka az
önkormányzatiságról mint a rendszerváltás egyik sikertörténetéről beszélt, de úgy vélte, az
elmúlt húsz év tapasztalatai indokolják, hogy újragondolják a rendszert. Mint mondta, „egy sor
ügyben nyitottak”, várják az indítványokat.

Botka László, az MSZP vezérszónoka szerint nehéz a javaslat mellé állni, mert aki ezt
megszavazza, az polgármesterből saját települése felszámolóbiztosává válik. A Jobbik
bejelentette, országos tiltakozó akciót indít a javaslat elfogadása esetén. Apáti István, az
ellenzéki párt képviselője közölte, mindent megtesznek a kistelepülések önállóságának
megvédéséért, és a törvényes kereteken belül hajlandók a legmesszebb elmenni. Láng Zsolt, a
parlamenti szakbizottság fideszes elnöke sértőnek nevezte, hogy ellenzéki képviselők
falurombolással vádolják a kormányoldalt, amikor az változtatni akar a „recsegő-ropogó”
rendszeren.

A Világgazdaság azt emeli ki: közel kéttucatnyi kormánypárti módosító javaslattal már el is
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kezdődött az új önkormányzati törvény átírása. Hosszas előkészítés és a különböző
érdekcsoportok közti lavírozás után kerül a T. Ház elé a tervezet, amelyet azonban máris
megváltoztatna több kormánypárti képviselő is. A vita már úgy veszi kezdetét, hogy közel két
tucat fideszes módosító indítvány van a tervhez mellékelve, és valószínű az is, hogy a
kormánypárti padsorokban ülő hetvenöt polgármester további jelentős változtatásokat szeretne.

Az eddigi módosító javaslatok közül a legtöbbet, huszonegyet Czira Szabolcs nyújtotta be.
Nagykőrös polgármesterének egyik legfontosabb indítványa nagyobb szabadságot hagyna az
önkormányzatoknak a hitelfelvételben.
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