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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. június 20-i ülésére
Tárgy: Javaslat a közösségi költségvetés bevezetésére Budafok-Tétény Budapest XXII.
kerületében
Az előterjesztés tárgyalása a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) bekezdés alapján
nyilvános ülésen történik
Tisztelt Képviselő-testület!
A közösségi költségvetés olyan, a képviseleti demokráciát kiegészítő és a közvetlen demokrácia
eszközeivel kiegészítő eszköz, amely alkalmas a lakosság közélet iránti érdeklődésének a
felkeltésére, az önkormányzat és a lakosság közötti párbeszéd erősítésére, a lakosság igényeinek
minél jobb kiszolgálását lehetővé tevő költségvetési döntések meghozatalára.
A részvételi költségvetés lehetőséget biztosít a helyi lakosok számára, hogy a település éves
költségvetésének egy meghatározott részére javaslatot tegyenek. Így megvalósulhatnak olyan
projektek, melyek nagyobb anyagi ráfordítást ugyan nem feltétlenül igényelnek, viszont a
település lakói számára jelentős életminőségbeli javulást hoznak. Emellett az ajánlásoknak
köszönhetően a város vezetése közvetlen visszajelzést kap a városlakók prioritásairól, melyek
mentén értékelheti saját célkitűzéseit is. Hosszú távon az állampolgárok tudatosabbá válnak, az
önkormányzat reputációja pedig emelkedik. Mind a lakók közötti, mind a lakók és az
önkormányzat közötti kommunikáció gazdagodik.
Projektjavaslatot bármely helyi lakos tehet a saját városrészére vonatkozóan az online platformon
vagy nyomtatott adatlapon keresztül, az előzetesen meghatározott kategóriákban. A három
hónapos javaslattételi időszak után minden, a feltételeknek megfelelő projektre szavazni lehet. A
szavazás alapján a városrészenként 15 legnépszerűbb projektet az ötletadók személyesen mutatják
be egy erre szervezett eseményen (a javaslatok száma csak példálózó jelleggel szerepel, előzetesen
nem tudható). Az itt résztvevő lakosok kiválasztják és sorrendbe állítják azt a 10-10-10 végső
javaslatot, melyeket az önkormányzat szakértői megvizsgálnak, és költségeket és határidőket
rendelnek hozzájuk. Amennyiben a projektek összköltsége meghaladná az előzetesen
meghatározott limitet, a korábban a lakosok által meghatározott sorrend alapján dől el, hogy a 10
ötletből mennyi tud megvalósulni. A projektciklus zárásaként az önkormányzat kötelezettséget
vállal arra, hogy a projekteket – azok komplexitásától, illetve a közbeszerzési igénytől függően –
3-36 hónapon belül megvalósítják. A projekt kommunikációs része kiterjed a megvalósítás és a
használatbavétel szakaszára is, hogy a közösség tájékozódhasson a javaslatai megvalósulásáról.
A részvételi költségvetés intézménye 30 éve ismert, megvalósítására számos nemzetközi példa
létezik (a brazíliai Porto Allegro volt az első, azóta többek között Argentínában, az USÁ-ban,
Nagy-Britanniában, Portugáliában, Indiában, Dél-Koreában, Kanadában és Izlandon vezették be
egyes településeken). Magyarországon egyedül Kispest önkormányzata próbálkozott vele,
alacsony költségvetési kerettel. Ezen jó gyakorlatok alapján kidolgozott, de kifejezetten a kerület
karakteréhez igazított és a sikeres adaptációhoz szükséges kommunikációs és cselekvési terv
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kidolgozása és megvalósítása pénzügyi fedezetének a biztosításához kérem a t. Képviselő-testület
hozzájárulását.
A közösségi költségvetés lakossági kommunikációs és megvalósítási projektjének szükséges
elemei:
- kommunikációs stratégia és akcióterv kidolgozása
-

arculattervezés
honlapfejlesztés
felvezető kommunikációs kampány
népszerűsítő kommunikációs kampány
ajánlások megtétele lakossági fórumokon
projektlista
fórum (a végleges projektlista kialakítása)
polgármesteri hivatali szakértők értékelése
lakossági szavazás a projektekre, sorrend kialakítása
képviselő-testületi kötelezettségvállalás a megvalósításra
a megvalósításhoz kapcsolódó kommunikációs kampány
projektmenedzsment

Mindezek becsült költsége 70 millió Ft.
A lakosság érdeklődésének felkeltése érdekében meg kell határozni egy olyan költségkeretet,
amiben az ötleteik kidolgozásához gondolkodhatnak. Ez nem jelent végleges elköteleződést a
Képviselő-testület részéről, hiszen a szakértői felülvizsgálat során elvérezhetnek ötletek, a
Képviselő-testület is felülbírálhatja őket, és arra sincsen garancia, hogy egyáltalán érkezik annyi
javaslat, ami kimerítené a keretet. Javasolom, hogy a keretösszeget a kerületrészek – Budafok,
Budatétény és Nagytétény – számára 100-100 millió Ft-ban határozzuk meg, ez az összeg
szerepeljen a kommunikációs kampányban. Ez a nagyságrend már megfelel a nemzetközi
gyakorlatnak. Önkormányzatunk ezzel Magyarországon eddig egyedülálló kísérletbe vágna bele,
folytatva azt a hagyományt, hogy a legkorszerűbb közösségi elveken alapuló tervezést és
szolgáltatásfejlesztést igényli és használja.
A Képviselő-testületnek természetesen lehetősége van arra, hogy egyes, a közösségi költségvetési
kampány során felmerült javaslatokat befogadjon és megvalósulásukról a projekten kívül, a többi
javaslat elbírálását meg nem várva, illetve attól függetlenül döntsön. Az első költségvetési év,
amelyben a projekt során felmerülő ötletek megvalósulhatnak, várhatóan a 2020. évi lesz.
Melléklet: egy konkrét közösségi költségvetési program ismertetése a portugál Cascais
példáján.

Határozati javaslat:
1.) Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a kerületben bevezeti a közösségi költségvetést.
A közösségi költségvetés kommunikációs és megvalósítási projektre 70 millió forintot
irányoz elő a céltartalékban elkülönített alábbi keretek terhére:
·
pályázatok önrésze
8 537 000.- Ft
·
történelmi emlékhelyek kialakítása
48 160 000.- Ft
·
további évekre képzett felhalmozási célú tartalék
13 303 000.- Ft
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2.) A kommunikációs kampányban a Budafok, Budatétény és Nagytétény kerületrészekre
meghirdethető keretösszeget a Képviselő-testület 100-100 millió Ft-ban állapítja meg,
azzal, hogy ez nem jelent költségvetési elköteleződést a Képviselő-testület részéről. A
beérkezett javaslatok megvalósításáról és ennek fedezetéről a Képviselő-testület az éves
költségvetési rendeletében dönt.
Határidő:

Felelős:
Végrehajtását végzi:

költségvetés módosítására: 2019. szeptemberi rendes képviselőtestületi ülés
Beszámoló a képviselő-testület részére az elért eredményekről:
legkésőbb a 2020. decemberi rendes képviselő-testületi ülésen
Polgármester
Főépítészi és Városrendezési Iroda
Gazdasági Iroda (költségvetés módosítása)
Polgármesteri Kabinet (kommunikációs kampány lebonyolítása)

A támogató döntéshez az Mötv. 50. § és 42. § 1. pontja alapján minősített szótöbbség szükséges.
A határozathozatal az Mötv. 48. § (1) bekezdés alapján nyílt szavazással történik
Budapest, 2019. ….….
……………………………………
Szepesfalvy Anna
Az előterjesztés összesen 1 db mellékletet tartalmaz.
Az előterjesztést készítette:
Főépítészi és Városrendezési Iroda: ………………………………. 2019. június …….
Gazdasági Iroda:
………………………………. 2019. június ……….
Látta:
Polgármesteri Kabinet:
………………………………. 2019. …………….. ……….
Törvényességi felügyelet:
Jegyzői Kabinet

dr. Répás Judit, aljegyző
dr. Szántó János, jegyző:

………………………………….
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………………………………. 2019. június ……….
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