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Interpelláció

Kövér László úrnak,
Az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr! 

Magyarország Alaptörvénye 7. cikk (2) bekezdése, valamint az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (Il. 24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok
benyújtani a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez

,,Mi lesz veled, Budapest?"

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

Az önkormányzati választások közeledtével egyre többet hallani arról, hogy a
kormányzat alapjaiban kívánja átalakítani a helyhatósági rendszert. Az, hogy a kisebb
települések esetén erőteljes összevonások és ezzel együtt leépítések lesznek, már régi hír, s ezt
látjuk is lépésről-lépésre megvalósulni. Itt legfeljebb már csak az a kérdés maradt nyitva, hogy
lassú kivéreztetéssel vagy a törvény erejénél fogva számolják-e fel az aprófalvakat.

Az azonban, hogy Budapest önkormányzatiságának sorsa is véglegesen
megpecsételődik, csak mostanában lett nyilvánvaló. Információk szerint gyakorlatilag minden
néven nevezendő feladatot, illetve az azokat ellátó cégeket államosítanák. Az olyan
közszolgáltatások, mint a közterület-fenntartás, a víz-, és csatornaszolgáltatás, a temetkezés
mind-mind egy állami holding része lenne. De a HÉV után a BKV is államivá válna, ahogy a
közlekedésszervezés vagy a parkolás is.

A központosítás mindent elnyelni kívánó igénye persze már a Fidesz- alkotta
önkormányzati törvény szellemiségéből is következik. Ezek a tervek tehát egyáltalában nem
meglepőek, mint ahogy az sem, hogy egy összetett rendszer hatékony működtetését csak az
államosítás útján tudja elképzelni a kormányzat, ami - lássuk be - komoly szegénységi
bizonyítvány.
Ugyanakkor különösen káros az, amit a Fidesz az úgynevezett kiemelkedően fontos közérdekű
tevékenységek, s azon belül a kiemelt budapesti fejlesztések kapcsán tesz. Egy nemrégiben
elfogadott törvény szerint, a kormány által meghatározott építési paraméterekkel és hatósági
eljárással, egy központi ,,tervhivatal" gondozásában, kijelölt építtetővel és vagyonkezelővel
valósulhatnak meg majd ingatlanfejlesztések. Amit eddig csak · kirívó túlkapásnak
gondolhattunk egyes budapesti nagyberuházások kapcsán, az most ezennel rendszerré vált.
s ahogy ezt már megszokhattuk, a pártállam irányításában megvalósított építkezések legfőbb
jellemzője a tervezetthez képest indokolatlanul megnövekedő, sokszoros kivitelezési költségek,
azaz nemes egyszerűséggel a korrupció.



Tisztelt Miniszter Úr!

A Kárpát-medence központjának, nemzetünk fővárosának sorsa iránymutató az egész ország
jövője szempontjából. Kérem tehát, nyilatkozzon, hogy milyen központosítási tervei vannak a
kormányzatnak Budapesttel kapcsolatban! Lesz-e még érdemi tartalma az önkormányzati
önrendelkezésnek?

Várom érdemi válaszát!

Budapest, 2018.09.26.

Hegedűs orántné
Jobbik


