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Újbuda polgármestere, Dr. László Imre és Óbuda polgármestere, Dr. Kiss László közös
közleményt adtak ki, amiben arról írnak, a kormány az óév utolsó napjaiban az ellenzék
vezette önkormányzatokat próbálta meg ellehetetleníteni.

Az ünnepi időszakban a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatokra utalnak, amelyek
szerint az ellenzéki önkormányzatok vagy a hozzájuk kapcsolódó, önkormányzati tulajdonban
álló gazdasági társaságok hiteleinek átütemezéséhez nem adnak hozzájárulást, pedig az nem
kerülne plusz költségbe az államnak.

„Újbuda esetében ez például azt jelenti, hogy az önkormányzati épületként használt 2 ingatlan
2004 és 2007 óta rendben fizetett hiteleihez a bank pozitív hozzáállása ellenére sem kapja meg
a futamidő módosításához szükséges (Orbánék által bevezetett) kormányengedélyt” – áll a
közleményben.

Ez azért is jelent problémát, mert a működési költséget a járványügyi helyzetben nem
pótolhatók más forrásokból, így a tervezett fejlesztésektől kell forrásokat elvonniuk az érintett
önkormányzatoknak, hogy működni tudjanak. Újbuda esetében ez azt jelenti, hogy 2022-ben
közel 76 millió forint megtakarítását nem engedélyezték. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
már három alkalommal kérelmezte a Kormányzatnál, hogy az előző, Fidesz vezette
önkormányzati vezetés által felvett óriási hitel törlesztőrészleteit átütemezhesse. Azt írják a
közleményben, a kormány annak ellenére utasította el ismét a kérést, hogy a hitelkibocsátó
bank egyetértett az átütemezéssel, illetve a körzet országgyűlési képviselője, egyben a
gazdásági miniszteri posztot betöltő Varga Mihály személyesen ígérte meg ez ügyben való
támogatását a kerület polgármesterének.

„Óbuda esetében évi 272 millió forint megtakarítását nem engedélyezték, amely, tekintettel a
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korábbi (2020-as és 2021-es) átütemezési kérésekre, valamint a 2022. évi kötelezettségre,
mára 816 millió forint megtakarítási lehetőségének politikai célú elutasítása.” Kiemelik, hogy a
határozatban a Fidesz–KDNP vezette önkormányzatok, mint Győr vagy Debrecen kivételnek
számítanak.Azt írják, tiltakoznak a határozat ellen.

„2022 legfontosabb eseményétől, a következő évi választásoktól többek között azt várjuk, hogy
végre megszűnhessen a helyi önrendelkezést korlátozó »kormányzás«️ Magyarországon.”

(Telex.hu)
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