
– Egy évvel ezelőtt jött létre a Bu-
dapesti Önkormányzatok Szövetsége. 
Beváltotta a hozzá fűzött reményeket?

– Feltétlenül. A rendszerváltás óta elő-
ször alakult egy minden kerületet átfogó, 
konstruktív szervezet, amelynek alapsza-
bálya a mindenkori főpolgármesternek 
társelnöki tisztséget biztosít. Rendsze-
resen egyeztetünk a felmerülő aktuális 
ügyekről, Budapest jelenéről és a jövő le-
hetőségeiről. Biztos vagyok abban, hogy 
felelős gondolkodónak nem lehet kétsége: 
a fővárost alkotó huszonhárom kerület 
közvetlenül megválasztott vezetőjének 
összefogása, közös munkája nélkülözhe-
tetlen stratégiai elem. A kormány is kez-
dettől partnert lát bennünk, és minden 
lényeges, a területünket érintő törvény-
tervezet esetében kikéri a véleményünket. 
Így tett akkor is, amikor az önkormány-
zati törvényt vagy a járási törvényt meg-
alkotta.

– Kósa Lajos és Gémesi György is 
borús képet festett az önkormányzatok 
jövőjéről, mert a bankok sem fejlesz-
tési, sem működési hitelt nem adnak a 
helyhatóságoknak, ezért szerintük sok 
önkormányzatot a bedőlés fenyegethet. 
Valóban ennyire nehéz időszak követ-
kezik?

– Valamennyien tudjuk, milyen örök-
séggel vette át a második Orbán-kormány 
az országot, és nagy rendszereink, mint 
például az egészségügy vagy a foglalkoz-
tatás, milyen állapotban vannak. Sajnos, 
az önkormányzati szektor sem kivétel. 
Alulfinanszírozott, súlyos adósságait ci-
pelő ágazat a miénk, és kormányzati se-
gítség nélkül településeink egy része alig-
ha szabadulhat meg terheitől. Európát 
gazdasági válság sújtja, ezért a bankok is 
türelmetlenek, és befektetőik nem a helyi 
közösségek megsegítését tekintik legfon-
tosabb céljuknak.

– Miért kezdeményezte, hogy növel-
jék az önkormányzatok működéséhez 
nyújtott állami támogatást?

– Jövő évi költségvetésünkben minden 
forint helyét felelősen, átgondoltan ter-
vezték meg. Úgy látom azonban, hogy 
jelentős szerkezetátalakítási tartalékot 
képezünk az önkormányzati fejezeten 
belül, miközben a helyhatóságok működ-
tetésére szánt forrás összege nem meg-
nyugtató. Fontosak a fejlesztések, fontos 
az adósságrendezés, de ezek mit sem ér-
nek, ha az önkormányzatok nem képesek 
alapvető feladataikat, a helyi közösségek 
napi működésének biztonságát megolda-
ni. Emlékezzünk, volt, amikor télidőben 
nem tudtak fűteni egyes kistelepülések 
iskoláiban, vagy a gyermekek egy me-
gyénkben hetekig nem kaptak ebédet. 

Ha van rá mód, meg kell előzni a hasonló 
eseteket.

– Az, hogy bizonyos feladatok az ön-
kormányzatoktól az államhoz kerültek, 
javít a helyzeten?

– Annak, hogy az állami és az önkor-
mányzati feladatok megosztását újra kel-
lett gondolni, nem fiskális okai voltak. 
Ugyanakkor az is igaz: hatékonyabb, a 
feladatokat optimális szinten kezelő és 
megoldó rendszerrel anyagilag is jelentős 
megtakarítás érhető el.

– Milyen változásokat hozhat a köz-
igazgatás átalakítása?

– Arra törekedtünk, hogy a lakosság 
mindennapjait érintő, helyben intézhető 
ügyek önkormányzati hatáskörben ma-
radjanak. Az olyan szabványfeladatok 
viszont, amelyek a helyi specifikumok 
ismerete nélkül is gyorsan és hatékonyan 
intézhetőek, kerüljenek át a járási egysé-
gekhez. A változást tehát főképp az je-
lenti, hogy az elkerülhető többletmunka 
állami átvállalásával kisebbek lesznek 
önkormányzati feladataink, és ezzel hi-
vatalaink is.

– Buda, Széll Kálmán tér. Megújul 
végre? És mikor?

– Ez a fővárosi csomópont sok szempont-
ból szimbolikus. Magán viseli az elmúlt 
évtizedek tehetetlenségét: a koncepció 
teljes hiányát, a fővárosért felelős politi-
kusok alkalmatlanságát. Úgy látom, hogy 
Budapest jelenlegi, elkötelezett vezetése 
mindent megtesz a 2010-es választási ígé-
retek megvalósításáért, így a Széll Kálmán 
tér megújításáért is. A projekt előkészítése 
folyamatban van. Bízom abban, hogy jó 
tervek készülnek, és legkésőbb 2014-ben 
már a munkálatok is megkezdődnek. Az 
érintett budai kerületek polgármesterei, 
ahogy eddig is, minden támogatást meg-
adnak a mielőbbi megoldáshoz.

Bándy Péter
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Összefogással Budapestért
Fontosak a fejlesztések, fontos az adósságrendezés, de ezek mit sem érnek, ha az ön-
kormányzatok nem képesek alapvető feladataikat, a helyi közösségek napi működé-
sének biztonságát megoldani – mondta a Demokratának Láng Zsolt II. kerületi pol-
gármester, az Országgyűlés önkormányzati és területfejlesztési bizottságának elnöke, 
akit múlt héten a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége elnökének választottak 
a fővárosi kerületek vezetői.
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