
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A választók szélesebb körű bevonása a kerület vezetésének életébe egy ilyen helyzetben, 

amikor maga az Önkormányzat és a Képviselő-testület sem működik a szokásos módon, nem 

egyszerű. Ettől függetlenül az elmúlt időszakban az alábbi témák előkészítésével, 

megvalósíthatóságával foglalkoztam: 

 Széleskörű konzultáció előkészítése a kerületi lakosság körében 

Ahogyan azt már ezelőtti beszámolóimban is kifejtettem, demokratikus innovációs 

tanácsnokként nagyon fontosnak tartom, hogy olyan kommunikációs csatornákat és olyan 

tartalmakat közvetítsen a városvezetés a kerületi lakók számára, amely számukra fontos és 

releváns. Ezért egy széleskörű online egyeztetést szeretnék hamarosan elindítani a kerületben 

ebben a kérdésben. A kérdőív már készül, kommunikációs, illetve elemző szakértőket 

bevonva. Remélhetőleg több száz, de akár ezres nagyságrendű kitöltés is érkezni fog, így 

nagyon fontos úgy kialakítani ezt a kérdőívet, hogy tartalmazza a lényegi pontokat, de a 

kiértékelés is elvégezhető legyen.  

A kérdőív tartalmazni fog online (honlap, közösségi média, applikáció), illetve offline (újság) 

kommunikációs csatornákra vonatkozó kérdéseket, valamint konkrét tartalmakra vonatkozó 

pontokat. 

Emellett egyeztettem adatvédelemmel foglalkozó szakemberekkel is, hogy a kérdőív minden 

jogszabályt és GDPR rendelkezést betartva készülhessen el. 

Az online forma mellett eredetileg szerettem volna offline formában is lehetővé tenni a 

kitöltést, de ennek technikai megvalósítása itt a járványhelyzet harmadik hullámában eléggé 

kérdéses – és valószínűleg 1-2 hónap múlva sem lesz még nagyon lehetőség egy ilyen jellegű 

személyes kampányra. 

 Civil szervezetek fóruma 

A kerületben számtalan civil szervezet működik, melyek a tagjai sok esetben sokkal többet 

tudnak az újbudaiakról, az igényeikről, mint a város vezetése. Ezért a célom az, hogy 

megteremtsük a Kerületi Civil Szervezetek Fórumát: egy olyan platformot, amelyen keresztül 

egyrészt az Önkormányzat és a civil szervezetek közötti kapcsolattartás is gördülékenyebb 

lehet, másrészt a civil szervezetek egymás közt is gyorsabban találhatnak kapcsolódási 

pontokat. Számos jó példa van már rá akár Magyarországon is, hogy az ilyen jellegű 

horizontális hálózatépítés milyen szinten tud javítani egy intézmény működésén. Ezzel 

kapcsolatban már elkezdtem összegyűjteni a kerületi civil szervezeteket és elérhetőségeiket. 

Természetesen ebben a projektben szorosan együtt fogok működni a civil kapcsolattartásért 

felelős alpolgármesterrel. 
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 Ingatlangazdálkodás átláthatóvá tétele 

Az átláthatóság egyik kulcs eleme, ha a kerületi ingatlangazdálkodás egy összevont, 

egységesített rendszerbe kerül és adott esetben úgy kerül nyilvánosságra. Ez a feladat 

alapvetően az átláthatósági biztos alá tartozik, de ebben, mint tanácsnok, segítek. 

 Költségvetés átláthatóvá tétele 

Szintén az átláthatósági biztos egyik fontos feladata a költségvetés olyan vizualizációja, 

amely minden kerületi polgár számára érthetővé teszi az Önkormányzat gazdálkodását – mint 

tanácsnok, ebben is a segítségükre vagyok.  

 Kerületi applikáció fejlesztésének támogatása 

A régóta tervezett kerületi applikáció eddig leginkább az informatikai tanácsnok és a Smart 

11 Kft. segítségével fejlődött, de nagyon fontosnak tartanám, hogy a kérdőív eredményei, a 

választók igényei is megjelenjenek a végtermékben. Ez egyrészt tartalmilag is igaz – ez már a 

Média 11-hez tartozik –, de felhasználói élmény tekintetében is. Ezzel kapcsolatban több 

egyeztetést is folytattam olyan szakemberekkel, akik valamilyen formán kapcsolódnak egy-

egy applikáció fejlesztéséhez, és az ott szerzett információkat is be fogom csatornázni a 

kerületi applikáció fejlesztői csapatának. Ezek vonatkoznak egyrészt a felhasználói élmény 

növeléséhez, másrészt a hátsó, úgymond „ticketing rendszerek” használatához is.  

 Közösségi költségvetés 

Bár sajnos ez 2021-ben az óriási kormányzati elvonások miatt nem valósulhatott meg, eltökélt 

célom, hogy 2022-ben találjunk a kerületi költségvetésben arra keretet, amellyel az újbudaiak 

valamilyen formában közvetlenül gazdálkodhatnak. A Fővárosban ezzel kapcsolatban több 

egyeztetésem is volt, és folyamatosan tartom velük a kapcsolatot a tapasztalataik megosztása 

miatt. Úgy vélem, hogy onnan egy jó know-howt tudunk majd jövőre átvenni, és ha a 

kormány nem vérezteti ki teljesen a kerületünket, akkor ezen aspektusban is jobban 

bevonhatjuk majd a lakosságot a kerület működésébe. 

 

Budapest, 2020. március 11.  
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