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Láng Zsolt költségvetésről,
ingatlanadóról és a többség akaratáról

Ország,
ahol mindenki
boldogul
Mi a receptje a budapesti II. kerületnek, amely az elmúlt évek
nehézségei dacára az ország legkevésbé eladósodott önkormányzatai közé
tartozik? Feloldhatatlanok-e a sajtóban gyakran taglalt
ellentétek a kerületek és a főváros között? Mi az igazság
az ingatlanadóról? Ezekről is beszélgettünk Láng Zsolt
polgármesterrel, aki vasárnap a Fidesz és a KDNP jelöltjeként
indul Balsai István megüresedett mandátumáért.

– Az Állami Számvevőszék jelentése
szerint az ország egyik legkevésbé eladósodott önkormányzata az II. kerület. Vannak, akik szerint azért, mert ez egy gazdag városrész. Igaz ez?
– Mint önkormányzat, semmiképpen.
Az itt élők adói is a központi költségvetéshez érkeznek be, és a II. kerületnek
járó összeget ugyanolyan elvek alapján
kapjuk meg, mint bármely más helyhatóság.
– Akkor mi a titkuk?
– Polgármesterként kezdetektől arra
törekedtem, hogy a kerület gazdálkodása kiegyensúlyozott legyen. Manapság
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sok helyen olvashatunk arról, hogy az
önkormányzatok eladósodtak, veszélybe
sodorva intézményeik működését, dolgozóik munkalehetőségét. Mi 2006 óta
csak annyit költünk, amennyit bevételeink lehetővé tesznek. Egyetlen beruházásunkhoz sem vettünk fel hitelt és nem
bocsátottunk ki kötvényt. Sokat tettünk
azért, hogy az elmúlt fél évtized romló
gazdasági feltételei között is meg tudjuk
őrizni szolgáltatásaink színvonalát és intézményhálózatunk egységét.
– Mekkora ez az intézményhálózat?
– Hat bölcsődét, tizenegy óvodát, hét
általános iskolát tartunk fenn, van öt ál-

talános iskola és gimnázium a kerületben,
s a mi fenntartásunkkal működik további
két önálló gimnázium és két művelődési
ház, a Marczibányi téri és a pesthidegkúti
Klebelsberg Kultúrkúria. Az oktatás és
kultúra területén kívül egészségügyi és
szociális területen is vannak feladataink,
itt családsegítő- és gyermekjóléti központot, három idősgondozási központot
és egy szakrendelő intézetet tartunk fenn.
– Négy év polgármesterség után úgy tűnik, a választók elégedettek voltak önnel,
hiszen tavaly ősszel a voksok 66 százalékával választották újra, míg az akkori
szocialista ellenfele 22 százalékot kapott.
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Mostani MSZP-s kihívója azonban így
is talált hiányosságokat: a fonódó villamoshálózat megoldását és a „Moszkva tér
rendezését” sürgette.
– Szocialista ellenfelem ezek szerint
nem követte kellő figyelemmel az általa
is fontosnak ítélt budai fonódó villamoshálózat ügyét. Hosszú szakmai egyeztetéseket követően ugyanis május 10-én a
II. kerületi képviselő-testület elvi hozzájárulást adott a beruházás folytatásához.
Támogattuk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség javaslatát, amely szerint a projekt
két részre válik. A Széll Kálmán téri
ág kiépítése megkezdődhet, míg a Bem
rakparti ágat további hatástanulmányok
vizsgálják. Ebben az ügyben tehát amit
kellett, megtettük. Ami a másik kérdést
illeti, a három kerület által határolt, s ma
már Széll Kálmán nevét viselő tér rendezését korábban több politikus is megígérte a budaiaknak, de az Orbán-kormány
az első, amely jelentős összeget, hárommilliárd forintot különített el a valódi
átalakítás megkezdésére. Az átépítésére
vonatkozó előterjesztést idén augusztusban elfogadta a fővárosi közgyűlés, így a
hamarosan elkészülő koncepció lehetővé
teszi a végleges tervezés megkezdését.
– Ellenfele kifogásolta azt is, hogy túl
sokat vitáznak az ellenzékkel.
– Bárki, aki beletekint a II. kerület
képviselő-testületének jegyzőkönyveibe,
amelyek egyébként évekre visszamenőleg letölthetőek önkormányzatunk honlapjáról, láthatja: döntéseink közel száz
százalékát egyhangúlag hoztuk, költségvetéseinket például az elmúlt öt évben ellenszavazat nélkül fogadta el a testület. A
gyakorlat az, hogy valamennyi képviselő,
politikai hovatartozásától függetlenül,
felesleges viták helyett kerületünk fejlődéséért munkálkodik. Az időközi választás hevében egyes képviselőjelöltek állításai sokszor azt jelzik számomra, hogy túl
csekély emlékezettel vagy helyismerettel
rendelkeznek.
– Az LMP-s Karácsony Gergely „a kormány által bevezetendő, háromszázalékos
ingatlanadótól” félti a kerületieket. Joggal?
– Nem. Éppen az ellenkezőjéről van szó:
az eddigi bizonytalan, sokféleképpen értelmezhető törvényi környezetet tisztázni.
Ezért nyújtottunk be öt polgármester kollégámmal módosító indítványt a kormány
törvényjavaslatához.
Előterjesztésünk
visszaállítaná a tételes adómérték-maximumokat. Új ingatlanadó bevezetését
tehát nem javasoltuk, hanem a már most
is meglévő adó felső határát jelöltük ki, s
12

10-12_langzsolt.indd 4

minden helyhatóság maga dönti el, hogy
nulla és három százalék között hány százalékban állapítja meg ezt az adónemet.
– Visszatérve a kerületre, hitelt ugyan
nem vettek fel, mégis létrehozták Buda
első sétálóutcáját a Lövőház utcában. Hogyan csinálták? És miből?
– Valóban alapelvünk, hogy kerüljük a
hitelfelvételt. Az elmúlt öt évben négymilliárd forintot költöttünk oktatási és nevelési intézményeink megújítására, de nem
hanyagoltuk el a szociális és egészségügyi
területet sem. A családsegítő és gyermekjóléti központ, az értelmi fogyatékosok
nappali otthona, valamint több rossz állapotú körzeti orvosi rendelőnk is új, minden igényt kielégítő épületbe költözött, s
két új bölcsőde megnyitásával is segítettük a kerületi családokat, Pesthidegkúton
pedig önkormányzati telken, a mi anyagi támogatásunkkal épült mentőállomás. Az említett bel-budai rehabilitációt,
amelynek a sétálóutca is a része, valójában
pályázati forrásból tudtuk megvalósítani,
kiegészítve az önrészünkkel. Hasonlóan
látványos volt, hogy eltűnt Pesthidegkút
kapujánál a balkáni állapotú bódéváros,
amit az elmúlt két évben felszámoltunk.
A helyén nem építhetett bevásárlóközpontot egy ingatlanfejlesztő sem, hanem
saját erőből alakítottunk ki nyolcezer
négyzetméternyi zöld parkot játszótérrel,
padokkal, a Budai-hegység növény- és
állatvilágát bemutató tanösvénnyel. A
park tavaly augusztusi átadóünnepségén
merült fel, hogy megkérdezzük Hidegkút
lakosságát, kiről szeretnék elnevezni a területet. A legtöbben Bánffy Györgyöt javasolták, aki sok szállal kötődött e városrészhez, hiszen a Pesthidegkúti Polgári
Körök Szövetségének tiszteletbeli elnökeként aktívan részt vett számos rendezvényen. Ezt az elképzelést mi is támogattuk,
így most szombaton meg is tarthatjuk a
névadó ünnepséget.
– Kevésbé látványos, de annál jelentősebb feladat az új önkormányzati törvény
megalkotásában való részvétel. A legtöbb
vitát Budapest státusa váltja ki. Milyen
legyen a főváros? Erős bástya, vagy sok
kis hercegség?
– A sajtó olykor hajlamos egyes kérdéseket leegyszerűsítve tárni az olvasók elé.
Nemrég hetekig cikkeztek arról különböző lapok, hogy a fonódó villamoshálózat
ügyében milyen viták vannak a háttérben
a kerület és a főváros között, illetve személyesen a főpolgármester úr és köztem.
Ehhez képest nagyjából két hete együtt
avattuk fel Tarlós Istvánnal Budapest
első, Bibó Istvánról elnevezett közterüle

tét, a Bibó István parkot a II. kerületben.
Ami pedig a törvényt illeti: azzal mindenki egyetért, hogy hazánk és benne
a főváros egyik legnagyobb feladata az
állandó hiányt és ezzel a növekvő adósságokat termelő struktúrák, intézményrendszerek megváltoztatása. A Budapesti
Önkormányzatok Szövetségét azért hívtuk életre, hogy fórumot teremtsünk az
együttes gondolkodásra, eddig ugyanis
nem volt ilyen. Célunk, hogy közösen
alakítsuk ki a fővárosi fejlesztések hosszú
távú koncepcióját. Az elmúlt húsz évben
a kerületek nem kaptak lehetőséget arra,
hogy a felmerülő gondokat megjelenítsék.
Hiányzott a színtér, ahol a főpolgármesterrel és a kormánnyal közösen gondolkodhattak volna, ahol a legjobb megoldásokra együtt találhattak volna rá. Nem
véletlen, hogy minden fővárosi kerület
csatlakozott a szövetséghez.
– Mi most a legnagyobb gond?
– Budapest kétszintű önkormányzati
rendszerében sok a párhuzamosság, a homályos átfedés, ami az ügyek megoldását
lelassítja, nehézkessé teszi. Mi a hatékony
működés érdekében azt szeretnénk elérni,
hogy a főváros és a kerületek is pontosan
behatárolt jogkörrel rendelkezzenek. Budapest óriási lehetőséghez jutott azzal,
hogy húsz évvel a rendszerváltás után
végre polgári vezetése van. Azt remélem,
hogy az új önkormányzati törvény a tiszta, átlátható, korrupciómentes közéleti
tevékenység alapjait teremti meg.
– Esélyesként indul, de nemcsak riválisait kell legyőznie, hanem az időközi választások rémét, a közönyt.
– Bízom benne, hogy most is bebizonyosodik: a II. kerület tudatos polgárai
érdeklődnek a közügyek iránt. Városrészükben az elmúlt húsz évben mindig
jóval az országos átlag felett volt a részvételi arány, persze tisztában vagyok azzal,
hogy az időközi választás talán nem kelt
akkora érdeklődést. Ami biztos, az ország választói másfél éve elsöprő többséggel a változásokra szavaztak. A polgári
kormány azóta óriási erőfeszítéseket tesz
a 2002 és 2010 közötti időszak hibáinak
kijavítására. Hogy olyan Magyarországot teremtsen, ahol mindenki boldogul,
ahol nyugodtan tervezhetnek a családok,
ahol biztonságban élhetnek az emberek.
Minden erőmmel azon leszek, hogy a jelenleg kormányzó erők a mostani nehéz
gazdasági helyzetben is teljesíteni tudják
vállalásaikat. Remélem, ma már hitelt
érdemlően állíthatom, hogy feladataimat
komolyan veszem, szavamat megtartom.
Sárközy Péter
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