melléklet
Részvételi költségvetés tájékoztató

2019 őszén első ízben hirdette meg Budapest XXII. kerülete a részvételi költségvetést, amelyet
a Képviselő-testület 2019. júniusi ülésén szavazott meg. A kezdeményezés keretében a kerület
lakói mondhatták el, milyen fejlesztésekkel szeretnék jobbá tenni a Budafok-Tétényben élők
mindennapjait. A részvételi költségvetés első, 2019 szeptemberétől decemberéig tartó időszaka
a kezdeményezés pozícionálásáról, megismertetéséről, valamint az érintettek aktivitásra
(projektbenyújtásra) bírásáról szólt.
Október 17-ével hivatalosan megnyílt a projektek beküldésének az időszaka, mely december
16-ig tartott.
A részvételi költségvetés szavazási szakaszaiba azon javaslatok kerülhettek, melyek a főbb
elvárásoknak megfeleltek. Pl. a várható kivitelezési költségük nem haladja meg a 100 millió
forintot, a megvalósítás nem sért jogszabályt, maga a fejlesztés az önkormányzat hatáskörébe
tartozik és többek között nem ütközik már folyamatban lévő, vagy már elfogadott beruházás
tartalmába (azaz ne legyen duplikáció). Az előszűrést az önkormányzat szakirodái végezték el,
a Főépítészi Iroda irányításával. Erről a folyamatról összefoglaló tájékoztatót kapott a
nyilvánosság (kommunikációs anyag formájában). Január 31-én pedig immáron a szavazási
fordulóba jutott javaslatok versenye is elkezdődött. A voksolásra jogosultak február 29-ig
szavazhattak.
2020. március– április 15.
A részvételi költségvetés második szavazási fordulójába az a 20-20-20 projekt jutott be,
amelyik a legtöbb voksot kapta az első körben. Egy kerületrészt kivéve, ahol összesen
kevesebb, mint 20 javaslat jutott be a második szavazási fordulóba. Amikor kirajzolódott a
végleges lista az önkormányzat szakemberei személyes egyeztetéseket kezdtek
projektösszevonások kapcsán (duplikációk elkerülése végett). A megüresedő helyeket a listán
soron következőkkel töltötték fel.
2020. április 15. -május 02.
A második szavazási fordulóját követően kirajzolódott a megvalósítandó javaslatok köre. A
koronavírus
elleni
védekezés
nyomán
hozott
rendkívüli
intézkedések
és
költségátcsoportosítások következtében az önkormányzat jelzése alapján a 2020-as évben nagy
valószínűséggel nem tud sor kerülni az összes nyertes projektek kivitelezésére. Ugyanakkor
Budafok-Tétény vezetése elkötelezett ezen javaslatok megvalósítása tekintetében, így a
tervezés mindenhol meg tudott kezdődni, amely folyamatba a nyertes pályázatok ötletgazdáit
is bevonja az önkormányzat. Amely projektek nem tudnak a jelen költségvetési évben
megvalósulni, azok várhatóan a 2021-es évben elkészülhetnek.

A részvételi költségvetés első projektéve több gyakorlati tapasztalattal is gazdagította a
lebonyolítókat, így a projektek elő bírálására ebben a fordulóban sokkal több időt kell
hagynunk. Arra a jogos felvetésre is keresünk megoldást, hogy a nagyobb volumenű

projekteknél, amelyek városrésztől függetlenül is érinthetnek mindenkit, ne csak az adott
városrészből lehessen voksolni. Bár első sorban a mikroközösségek egymás közti
kommunikációja és a lakókörnyezetük iránti proaktív hozzáállás ösztönzése a cél, de világosan
kirajzolódott ez a lakossági igény, aminek eleget kívánunk tenni.

