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Az elmúlt három hónapban a Gellért-hegy zöldterületeivel kapcsolatos széleskörű társadalmi          
egyeztetéssel foglalkoztam, illetve a közösségi költségvetés koncepciójával. 

Ezekkel kapcsolatban több egyeztetést folytattam a Fővárossal, kiemelten Kerpel-Fronius         
Gábor főpolgármester-helyettessel. A Gellért-hegy zöldterületeivel kapcsolatosan sikerült       
megszervezni a fórumot, melyet – kis technikai gondok leküzdése után – az Újbuda Facebook              
oldalán is sikerült közvetítetni. Ez volt az egyik első olyan szélesebb körű fórum, mely              
közvetítve volt az Újbuda oldalán, ezek után több alpolgármester is így tartott fogadóórát.             
Mint demokratikus innovációért felelős tanácsnok nagyon örülök neki, hogy sikerült          
meghonosítani ezt a fajta kommunikációt a lakókkal. A járványhelyzet első felében sajnos            
sokkal kevésbé valósult meg a közösségi kommunikáció – Önkormányzaton belül és kívül –,             
és úgy vélem, hogy ez egy nagyon jó előrelépés, és ezeket a lehetőségeket a veszélyhelyzet               
után is használni kell. Előjöttek az elején a technikai hiányosságok is, melyeket mostanra már              
sikerült áthidalni. Az online fórumok esetében nagyon fontos, hogy mind előzetesen, mind            
közben is lehessen kérdezni, valamint visszanézhetőek legyenek a videók a lakók számára –             
mert nem biztos, hogy épp aktuálisan tudják követni. 

A közösségi költségvetés koncepciója már megválasztásom óta érdekel, nagyon szerettem          
volna, hogyha ez a mi kerületünkben is meg tud valósulni. A jelenlegi helyzet miatt,              
miszerint több milliárd forinttal szűkösebb költségvetéssel tudunk működni a kormányzati          
elvonások miatt, ezt a lehetőséget sajnos eltolja. De úgy vélem, hogy sokkal nagyobb             
elköteleződést adna a 11. kerületi lakóknak a kerület és az Önkormányzat felé, ha             
létrehoznánk egy olyan keretösszeget és pályázati rendszert, melynek segítségével ők          
dönthetnének a kerületi közpénzek egy részéről. Ennek technikai megvalósításával         
kapcsolatban folytattam a Fővárossal megbeszéléseket, mivel véleményem szerint a jó          
gyakorlatokat mindig érdemes megismerni és adott esetben adaptálni. 

A következő év a kerület számára nagyon nehéz lesz, az anyagi problémák nagyon             
rányomják a bélyeget a potenciális fejlesztésekre. De ettől függetlenül továbbra is dolgozni            
fogok és fogunk azon, hogy egy emberközelibb és elérhetőbb kerületet hozzunk létre, és a              
vezetéséhez könnyen megtalálják az itt lakók az utat. 
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