Egy példa a közösségi költségvetésre
A közösségi költségvetés-tervezés (a továbbiakban KKT) metodikáját Cascais portugál város példáján
mutatom be. Ez a legnagyobb KKT Európában, és egyik a legrégibbeknek, sok tapasztalat gyűlt össze.
Ahogy a helyi polgármester, Carlos Carreiras írta, része az újrademokratizálásnak a portugál diktatúra
után – ez bennünk is érzékeny húrokat pendít meg.

2011 óta 15, 8 millió eurót vontak be, 1027 javaslatot kaptak a polgároktól, 219 ezer szavazat
érkezett a javaslatokra.
Cascais régi település, már a 12. században lakták, jelenleg 206 ezer lakossal. A KKT része az
önkormányzat törekvésének a lakosság széleskörű bevonásába. Ezek kiterjednek az
ifjúsági KKT-ra,
ami a felnőtteknek szóló projekt kiterjesztése.
Az
önkéntességre.
Amit az önkormányzat tréningekkel és a zajló projektek követésével támogat. A cél a szolgáltatások
biztosításában a humán és technikai képesség biztosítása.
A
szövetkezésre,
ami a civil szervezetek pótolhatatlan tevékenységétnek elismerését jelenti. Az önkormányzat
támogatja a tapasztalatcserét és a hálózatépítést, valamint a sportolási lehetőségekhez való
hozzáférést.
Nyilvános konzultációkra,
döntéshozatal előtt.
Tegyük rendbe Cascaist,
Ennek keretében minden lakost felhívunk az önkormányzat munkájának javítására, visszajelzésre a
közterületek állapotáról, mobil app-pal. Új eszközöket is bevezetünk, így a
City pontokat,
Olyan rendszert, ami bátorítja a részvételt. Elektronikus platform regisztrált felhasználóknak, minden
részvételi akcióért pontokat vagy krediteket – egyfajta helyi pénzt – lehet kapni, amelyeket az
önkormányzat szolgáltatásaira lehet fordítani.
Ötletek Cascaisért

Ez egy eszköz az önkormányzat számára javaslatok benyújtására, ami a „Cascais-i részvétel” honlap
része. Olyan javaslatokat lehet itt benyújtani, amelyek nem illeszkednek a KKT-hoz. Ezzel kiegészíti az
eddigi kínálatot, és új interaktív csatornát nyit azok számára, akik az ötleteiknek nem találnak helyet
a többi eszközben.

A KKT koncepciója

A 80-as években, Dél-Amerikában megszületett ötlet gyorsan terjedt. A különböző gyakorlatok miatt
nincs egységes definíciója. Az ENSZ-Habitat szerint (az első nemzetközi szervezet, amely elismerte a
KKT-t 2004-ben) olyan módszer, amiben a polgároknak beleszólásuk van a rendelkezésre álló források
egészének vagy részének allokálásába. Egy Porto Alegre-i (Brazília) szakértő szerint közvetlen,
önkéntes és egyetemes demokratikus eljárás arra, hogy közpolitikákat és költségvetéseket
megvitassanak és döntsenek róluk. Kombinálja a közvetett és a közvetlen demokráciát.

Cascais KKT-je
Módszertan

Célja: informált, aktív és konstruktív részvétel
A polgárok és a döntéshozó testületek közelebb hozása egymáshoz
A dinamikus és kohéziós erővel bíró civil társadalom előmozdítása
A lakosság valódi szükségleteinek és törekvéseinek megismerése és válasz adása rájuk

A folyamatot területi alapon szervezik, és tematikus megkötés nélkül teszi lehetővé a vitát. A helyi
élet bármely aspektusával kapcsolatban nyújtható be javaslat. Két részvételi kör van: az egyik a
költségvetési döntési, a másik a megvalósítása.

A KÖLTSÉGVETÉSI DÖNTÉSI KÖR
Javaslatok benyújtása – technikai elemzés – szavazás a projektekről – az eredmény kihirdetése

A folyamat előkészítése

Januártól áprilisig:
A módszer felülvizsgálata

Az előző eljárás felülvizsgálata, mi volt sikeres, mi nem.
Csapatépítés
A Városháza létrehozott egy KKT egységet, amely a Polgárság és Részvétel Osztály része, amely
önkénteseket von be az önkormányzat különböző szolgáltatási ágaiból. Ők moderálják a lakossági
fórumokat, miután belső tréningen vettek részt.
A részvételi eszközök létrehozása/felülvizsgálata
Különböző eszközökre és monitorozásra van szükség. Jelenléti ívre, prezentációkra, a javaslatok
pontozására stb.
A részvételi szabályok felülvizsgálata
Ezt a végrehajtó hatalom fogadja el, és ezzel ad intézményi konzisztenciát és politikai
elkötelezettséget. Szintén évente felülvizsgálják, az éves monitorozás és kiértékelés után.
Intézményi kapcsolatok előmozdítása
A helyi partnerség keretében a civil szervezetekkel, helyszínek biztosítása.
Nyilvánosság
Létfontosságú. Ismert a lakosság egy részének a passzivitása, illetve bizonyos gyanakvás az
önkormányzat kezdeményezései iránt. Ezért jó információs kampányra van szükség. Lakossági
fórumok a településrészeken, szórólapok nagy forgalmú helyeken, plakátok, videó, internet,
Facebook, Whatsapp, helyi újság.

A javaslatok összegyűjtése

Két fázisban történik: az első a honlapon. A leadott ötleteket a Hivatal minősíti és a regisztrált lakosok
szavaznak róla. Csak az első kettőt küldik tovább a technikai elemzésre, feltéve, hogy az ötletadók
bemutatják
őket
az
utolsó
nyilvános
részvételi
fórumon
(Nyrf).
A második fázis kilenc Nyrf megvalósításával van összhangban, a különböző településrészeknek
megfelelően, hogy lefedjék a teljes területet. A helyszínek kiválasztása stratégiai fontosságú,
alkalmasnak kell lenniük ilyen rendezvények megtartására, amire legutóbb több mint 100 résztvevő
regisztrált.
A Nyrf célja a javaslatok bemutatása és a prioritások kollektív meghatározása nyílt vita révén. A
résztvevők regisztrálását és lakhelyét ellenőrzik. A résztvevőket kisorsolják az asztalok között, minden
asztalnál ül az önkormányzat egy-egy moderátora. Az asztalnál megszavazott első két javaslat a
plenáris ülés elé kerül, a többit megfontolja a Hivatal. Minden résztvevőnek három szavazata van, két
pozitív és egy negatív. Szavazni öntapadós cetlikkel lehet, amit a javaslatokat tartalmazó,
kifüggesztett A3-as lapokra ragasztanak. Elektronikus szavazás is előkészületben van.

Technikai elemzés
A részvételi költségvetésért felelős csapat elemzi a javaslatokat, amelyek utána a beruházásokért
felelős irodákhoz kerülnek. Az elemzés szempontjai:
-

a Polgármesteri Hivatal hatáskörébe tartozik-e vagy másokkal kell együttműködni

-

Nem haladja meg a 300 e eurót

-

Nem haladja meg a két év megvalósítási időtartamot, ha közbeszerzés is kell hozzá, akkor a
három évet

-

Összhangban vannak a többi fejlesztési tervvel

-

Nem vallási vagy politikai csoportok érdekében áll

Kizárási okok:
-

Nem biztosítható a fenntartása és/vagy működtetése

-

Külső tényezőktől függ a megvalósítása, amelyek nem teszik lehetővé a határidő betartását

-

Korábbi javaslatok továbbfejlesztésére épülnek

-

Újra korábbi fejlesztési területet részesítene előnyben

A Hivatal ebben a fázisban is számít a lakók véleményére. Ezzel biztosítható a transzparencia, és az,
hogy a megvalósított projekt valóban megfeleljen az eredeti javaslatnak. Ha feltétlenül szükségesek
módosítások, jobb, ha a lakók erről időben és közvetlenül értesülnek. A részvétel egyben hozzájárul a
lakosság edukációjához is, hogy mi kell egy beruházáshoz.

A jóváhagyott és kizárt javaslatok ideiglenes listáját nyilvánosságra hozzák. Bárki panaszt emelhet. A
panaszok elbírálása és megválaszolása után hozzák nyilvánosságra a végleges listát.

A projektekről szóló szavazás

Idáig különböző szavazási módokat teszteltek. Az első elektronikus volt, regisztrálással. Az
internethez nem hozzáférő lakók számára egy kisbusz ment körbe egy hónapig, belül kiállítással a
projektekről. A szavazáshoz a személyzet segítséget nyújtott.
2012-től ingyenes SMS-ben lehetett szavazni. Minden javaslat kapott egy kódot. Telefonszámonként
csak egy szavazat volt lehetséges. 2014-től negatív szavazat is van. 2016-tól újra lehet az interneten
szavazni, a mobil telefonszám egyidejű regisztrálása mellett.

A média csatornák:- A helyi újság
- Szórólapok a projektekkel és kódjaikkal
- A javaslattevők egyperces videói
- A helyi bevásárlóközpontban állandó kiállítás a javaslatokkal
- A honlap, Facebook és Whatsapp, folyamatosan frissítve
- A javaslattevők is népszerűsítik a javaslataikat (Facebook, plakátok, szórólapok, kollégák, ismerősök)

Az eredmények kihirdetése és a költségvetés jóváhagyása

Összekapcsolják az eddigi projektek állásáról szóló beszámolóval, majd ünnepélyesen kihirdetik a
győzteseket, a szavazatszámokkal együtt. 2014-től ugyanarra a tematikára csak a költségvetés
egyharmada költhető. Ezután következik a költségvetés elfogadása a képviselő-testület által.
A folyamat kiértékelése
A folyamatos monitorozás az egész részvételi költségvetés fontos része. A Nyrf-eken kérdőíveken
mérik fel a résztvevők profilját, véleményüket a részvételi költségvetésről és az alkalmazott
eljárásokról, valamint a Hivatal tevékenységéről. A részvételi költségvetés csapata, a Hivatal más
irodái és a résztvevők közül kiválasztott fókuszcsoport évente háromszor értékeli az eredményeket és
tökéletesítési javaslatokat tesz.

Megvalósítási ciklus

Az előzetes tanulmány előkészítése

A projektek definiálása és általános megvalósításának forgatókönyve, a javaslattevőkkel
együttműködve. Ha nagyjelentőségű projektről van szó, akkor ez a rész is nyilvános.

Projektterv

Az elvégzendő munkák, a beszerzendő áruk és szolgáltatások részletes meghatározása. Ez a feladat
szakcégnek delegálható. A leendő tenderezők részvétele hasznos.

Közbeszerzés

Szerződéskötés

Felavatás

Nyilvános szertartással. A megvalósult projekten el kell helyezni egy jelzést, hogy közösségi
költségvetéssel készült.

EREDMÉNYEK

Hat éven át 88 projekt 15 millió euró értékben
A résztvevők prioritásai: iskolai területek javítása, zöldterületek létrehozása/javítása, rehabilitáció és
városfejlesztés, sportfelszerelések.
Közbiztonság 2015-ben és 2016-ban 7-7 projekttel

Kisebbségek támogatása szintén jelen van.
23% volt helyi jellegű, 77% az egész település javát szolgálta vagy azon is túlnyúlt.

Kommunikáció

A 2011-es szlogen: Cascais mi mindannyian vagyunk

Elmagyarázták a módszert, a célt, honlapot indítottak, majd a szavazásra a szlogen Cascais a
kezetekben van-ra változott.
2012
Igyekeztek a részvételt növelni, „Van egy javaslatom Cascais számára, részt veszek” jelszóval. A
szavazási fázisban „Szavazok, Cascais nyer vele!” lett a szlogen

2013
Közelebb akarták hozni a lakossághoz az ötleteket. Már be lehetett mutatni az első kész projekteket.
„Részt veszek Cascaisért” volt a szlogen.
Ismert személyeket is bevontak, korbéli, nemi (gender), etnikai és szociális kiegyensúlyozottságot
biztosítva. Ők voltak a kampány arcai.

„Tudta, hogy ……? Most Önön a sor” A …. helyén adatok, beruházások, nyertes projektek stb. voltak
beírva. Az összes javaslatot szórólapon hirdették, a kódokkal együtt. A javaslattevők is rendkívül
aktívak voltak. Az összes köztisztviselő e-mail aláírásában feltűnt a közösségi költségvetés logója.
„Készen állunk. Csak az Ön szavazata hiányzik!”

2016
„Van egy ötletem!”
Mindenkinek egyaránt van lehetősége és esélye. Újdonság volt az ötletek online benyújtásának a
lehetősége. A bevásárló központban nyílt kiállítás megerősítette a helyét, mint a prezentálás fő
módja. Ezért más hipermarketekben is elhelyezték a kódokat. Eddigre már széles körben ismert volt a
részvételi költségvetés. „Szárnyakat ad a képzeletnek” volt az az évi mottó.
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