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Az elmúlt időszakban a kerület nagy lépéseket tett a demokratikus innováció útján, több olyan 

projekt indult el vagy épp zárult le, amelyek mind elősegítik azt, hogy a lakók jobban 

belelássanak és beleszólhassanak a kerület életébe. 2019-ben arra vállalkoztunk, hogy egy 

elérhetőbb, emberközelibb önkormányzatot hozunk létre, és tanácsnokként azt látom, hogy jó 

irányba tartunk és nagy lépéseket tettünk.  

Az egyik ilyen nagy lépés a Bartók-negyed új koncepciójának kialakítása volt. Természetesen 

maga a koncepció is nagyon szuper, hogy megvalósult, de a megvalósulás mikéntje legalább 

annyira lényeges. A koncepció több, mint egy évig készült – melynek oka, hogy a lehető 

legtöbb érintett több alkalommal is meg lett hallgatva, be lett vonva. Fórumok a lakossággal, 

kérdőív számukra, egyeztetések a helyi vendéglátósokkal, rendszeres megbeszélések a 

kulturális szcéna képviselőivel, a rendelek módosításának törvényes kialakítása a hivatallal és 

természetesen a politikai szint ezekkel való összehangolása. Ez egy óriási projekt volt, de ez a 

kialakítási folyamat biztosítja azt, hogy a végeredmény olyan lesz, mely a legtöbb érintett 

számára egy jó kompromisszumot jelent. Személyesen is részt vettem több ilyen egyeztetésen, 

és határozott örömmel töltött el, amikor azt láttam, hogy érdemi vita folyik bizonyos 

kérdésekről, amelyeknek szinte mind megszületett a mindenki által elfogadható megoldása. 

Ezek a folyamatok, ezek a projektek teszik lehetővé azt, hogy olyan irányba fejlesszük a 

kerületet, hogy azt az irányt mindenki magáénak érezhesse. Ez nem egy gyors folyamat, de 

ennek köszönhetően valószínűleg sokkal kevesebb utólagos panasz érkezik majd bármely 

érintett felé. 

Amennyiben a költségvetés elfogadásra kerül, úgy Újbuda életének első közösségi 

költségvetését is kihirdethetjük. Tanácsnokságom eleje óta szorgalmazom, hogy kövessük a 

Főváros és több kerület példáját, vonjuk be a kerület financiális részébe is az itt lakókat. Bár a 

kerület vezetése, azon belül is a képviselők, különösen igyekeznek a kerületnek és az itt 

lakóknak mindent megadni, a közösségi igények megjelenése, majd a megvalósulás megélése 

olyan erős kapcsolatot tud kialakítani a hivatal és a lakók között, melyre a jövőben még 

inkább lehet építeni. A program részleteinek kialakítása még folyamatban van, de az elmúlt 

években megszerzett tudás, a jógyakorlatok begyűjtése mindenképp jó támpontot fog 

jelenteni.   

Másik fontos lépés volt, hogy szeptemberben leszállítottuk a népszavazás kiírásához 

szükséges részvételi százalékot a szavazásra jogosultak 15%-ára az eddigi maximális 25%-

ról. Bár tudjuk, hogy egy népszavazás érvényességéhez ennél még egy sokkal nagyobb lécet 

kell megugrani, de az elmúlt években számos olyan példa volt, amely megmutatta, hogy már 

maga a helyi népszavazás kiírása is egy erős állásfoglalás a civil társadalom részéről. Sajnos 

még messze vagyunk egy svájcihoz hasonló társadalomtól, ahol szinte mindenről 

népszavazással döntenek, és ameddig az érvényességi küszöbökön törvényileg nem 

változtatnak, addig nem is fogunk igazán nagy fordulatot elérni. Ezért úgy vélem, hogy ezek 

miatt is fontos a helyi népszavazások indításának feltételeit megfelelően megszabni, hogy már 

maga a kiírás erővel bírjon – de a folyamat elindításához viszont elengedhetetlen egy 

megugorható szint. 

A helyi népszavazások kezdeményezésére irányuló szabály változás szükségessége is abból 

eredeztethető, ami szintén nagyon fontos a demokrácia modernizálásában, hogy érezhetően 

egyre több és aktívabb civil csoport működik a kerületben. Legyenek ezek a civil csoportok 

akár lokálisak (Hamzsabégi lakosok, Himfy utcaiak, Gellérthegyi Lakók Érdekvédelmi 

Egyesülete, stb.), akár egy téma vagy tevékenység által összekapcsolódott csapat (közösségi 

kertesek, kutyasétáltatók, stb), egyre láthatóbbá, egyre halhatóbbá válnak – amely nagyon 

nagy segítséget jelent az Önkormányzat számára is. Sok esetben, amikor a lakók nem 
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csoportosulnak, sokkal nehézkesebb az egyeztetés, nehezebb megtalálni a közös irányokat, 

kompromisszumokat. Ha azonban az önkormányzat egy olyan társasággal tud leülni tárgyalni, 

ahol már meghallgattak minden felet és összeállították a saját preferenciáikat, sokkal 

könnyebb a következő lépéseket megtenni. Természetesen figyelni kell rá, hogy egy hangos 

kisebbség ne uralhassa le a halk többséget, de ennek kiküszöbölésében mind az embereknek, 

mind az önkormányzatnak egyre több gyakorlata és tapasztalata lesz. 

És az egyik nagy vesszőparipám, a kerület digitális megjelenésének esetében is történtek 

előrelépések az elmúlt időszakban. Az ujbuda.hu oldalra fellátogatva mindenki láthatja, hogy 

egy sokkal egyértelműbb felület várja az odalátogatókat, a híreket és az ügyintézéshez 

szükséges információkat szétválasztva. Ezen kívül a belső felosztásban is történtek 

változtatások, egyértelműsítések. Ez szerintem egy jó irány, bár ettől függetlenül nagyon 

előremutató lenne, ha akár egy fókuszcsoporton, akár nagyobb körben fel lehetne mérni, hogy 

hogyan lehetne a felületet még felhasználóbarátabbá, bevonóbbá tenni. A honlap mellett a 

kerületi applikáció esetében is történtek előrelépések, már tesztüzem is volt. Remélhetőleg 

hamarosan a nagyközönség elé lehet majd tárni, ezzel meggyorsítva és hatékonyabbá téve a 

lakókkal való kapcsolattartást.  
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