Laárné Szaniszló Éva
képiviselő asszony részére
Tárgy: válasz interpellációra városrészi
költségvetés tárgyban

Tisztelt Képviselőn Asszony!

1.) Mi volt a pontos oka annak, hogy nem tudták betartani a városvezetés által megfogalmazott határidőt,
időintervallumot, hiszen az eredményhirdetéssel kapcsolatban komoly csúszást tapasztalhattunk?
Sok esetben, Szentendre Hivatalos Oldalán és Pilis Dániel alpolgármester úr hivatalos Facebook oldalán
egymásnak ellentmondó információkat láthattunk, ami azért érdekes, mert pont alpolgármester úr volt a felelőse
ennek a projektnek.
Kedves Képviselő Asszony, ezt helyesen érzékelte: a nagy számban beérkezett javaslatok feldolgozása néhány héttel
több időt vett igénybe a tervezettnél. Szentendrei városvezetés a közpénzek felhasználásáról szóló döntés
társadalmasítására ilyen mélységben első alkalommal vállalkozott. A program minden résztvevője számára újdonság
volt, a javaslatokat megfogalmazó és szavazó polgárok, a szavazólapra került öt javaslatot kiválasztó társadalmi testület
tagjai és a városházi kollégák számára is. Az első év szakaszait és időtartamát csak becsülni tudtuk. A jövőre újrainduló
program folyamatának tervezésekor már támaszkodunk az idei év tapasztalataira.
2.) Tudják-e összesen mennyi lakos (különböző e-mail címmel) adta le érvényes szavazatát a városrészi
költségvetéssel kapcsolatban?
Tehát a kérdés nem arra vonatkozik, hogy összesen hány szavazat érkezett be, hiszen egy szavazó akár minden
városrészre is voksolhatott.
Amennyiben erre nincs megfelelő adatuk, kérem, számolják össze!
347 online és 401 nyomtatott szavazólapot dolgoztunk fel. 728 érvényes szavazólapon összesen 4454 szavazat érkezett.
Ez jelentős szám, a városrészi költségvetés intézményét megvalósító hazai példákkal összevetve kifejezetten nagy
aktivitásról, magas részvételi arányról tanúskodik.

3.) Miért nem tartották be eredeti kampányígéretüket?
Értem ezalatt: „A városrészben lakó polgárok döntik el, hogy a városrészi költségvetést mire és milyen ütemezéssel
költik el.”
(https://issuu.com/tesz/docs/tesz_abranyi_emil_program_2019-2024)
Ehhez képest ellenőrízetlenül, akár egy budapesti, nyíregyházi, vagy akár szegedi polgár is szavazhatott úgy, hogy
részvétele nem volt releváns.
Tudták-e vizsgálni, hogy a válaszadók hány százaléka volt szentendrei?
Önök szerint előfordulhatott az is, hogy nem valós személy szavazzon, egy „ál” e-mail címmel?
Kedves Képviselő Asszony, a kiinduló pontunk az volt – és ezzel bizonyára ön is így van –, hogy a szentendreiek
bizalommal vannak egymás iránt és nem rossz szándékkal használják a részvételi demokráciának ezt a bizalomra
1

épülő eszközét, hanem jóhiszeműen, felelősen, építő szándékkal. Nem feltételeztünk, ezután sem feltételezünk rossz
szándékot városunk polgárairól.
4.) A szabályzat szerint: „Megvizsgálják pénzügyi, jogi, városképi, városfejlesztési szempontból, költséget
becsülnek.” (https://varosreszi.szentendre.hu/szabalyok/)
Ezt az ígéretüket nem teljesítették, legalábbis nem hozták az adatokat nyilvánosságra. Így nem derül ki pontosan,
mekkora összeg áll még rendelkezésre városrészenként, a fennmaradó összeg keretéig.
Tervezik-e ennek a súlyos hiányosságnak a pótlását, hogy tisztán láthatóvá, transzparensé, illetve az üvegzsebnek
megfelelően járjanak el utólag?
Kedves Képviselő Asszony, téved, teljesítettük: minden javaslatot megvizsgáltunk pénzügyi, jogi, városképi,
városfejlesztési szempontból, és előzetesen költséget becsültünk. Az egyes javaslatok értékelését a város honlapján, a
városrészi költségvetésnek szentelt aloldalon részletesen közöltük, ma is elérhető: a javaslatok mellett megtalálja mind
a szakterület, mind a választókerületi egyéni képviselő véleményezését.
A lakossági szavazás végeredményének ismeretében a nyertes javaslatok a megvalósítás szakaszába léptek. Az
önkormányzat minden beruházásának költsége nyilvános.

5.) Mit takar pontosan a „milyen ütemezéssel költik el” eredeti ígéretük szerinti megfogalmazás, amit teljesen
figyelmen kívül hagytak a projektben?
Bár a kérdésének értelmezésével kapcsolatban van némi bizonytalanság bennünk, szeretném megerősíteni: a szavazáson
nyertes fejlesztéseket megvalósítjuk.
6.) Tervezik-e, regnálásuk harmadik éves ciklusában, az eredeti ígéretüket egy az egyben betartani:
„Városrészi költségvetés, melynek alapja a helyben befizetett építményadó.”
(https://issuu.com/tesz/docs/tesz_abranyi_emil_program_2019-2024)
Ennél a válasznál, kérem ne a Covidra és a kormány „elvonásokra” hivatkozzanak, hanem arra, hogy betartják,
vagy sem, amit megígértek?
Hiszen regnálásuk alatti legelső éves költéségvetés elfogadásánál, Magyarországon még nyoma sem volt a
Covidnak, ezt ne felejtsük el, és akkor néhány mondattal oldották meg az erre vonatkozó kampányígéretüket.
Kedves Képviselő Asszony, bizonyára megfeledkezik arról, hogy 2020-ban kezdődött el a városrészek lehatárolása és
kezdődött el az Adóirodán az adott városrészekből befolyó építményadó kigyűjtése, valamint a városrészi költségvetési
program részleteinek kidolgozása. 2021-ben minden nehézség ellenére bevezettük a demokratikus városfejlesztésnek
ezt az újszerű formáját. A városrészi költségvetés alapja tehát a befizetett építményadó, a mértékét azonban a város
teherbíró képessége határozza meg. Felelős városvezetés ennek mérlegelésétől nem tekinthet el. Célunk továbbra is az,
hogy a városrészi költségvetés pénzügyi fedezetét teljes mértékben a helyben befizetett építményadó képezze.
7.) Mi a hozzáadott értéke ennek a fajta városrészi költségvetésnek?
Ahhoz képest, amikor az előző Fideszes városvezetés alatt, többszöri 10.000.000 Ft-os fejlesztések valósultak meg.
Felhívom a figyelmét, az előző képviselők, akkor még személyes kapcsolatot tartottak az ott élő lakosokkal, így
tisztában voltak a valós igényekkel.
Kedves Képviselő Asszony, bizonyára Ön is egyetért abban, hogy a szentendrei lakosoknak van beleszólásuk a
közvetlen környezetük, városrészük jövőjének alakításába. Az itt élők véleményének megismerése, bevonásuk a
döntésekbe – Szentendre polgárainak, a hivatal dolgozóinak és a városrészek képviselőinek több hónapos közös
gondolkodása – olyan hozzáadott érték, amelyre Szentendre támaszkodhat.
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8.) Végeredményben úgy ítéljük meg, az 5 millió Ft mindenképpen egy ajándékcsomagba bújtatott, nettó elvonást
eredményezett, 1.000.000 Ft-os bónusz kommunikációs költséggel kiegészülve, a már megszokott jó gyakorlattal
szemben.
Ráadásul a szavazásban ellenőrizhetetlenül bárki leadhatta szavazatát.
Tervezik-e a következő évben megváltoztatni a szavazáson résztvevők ellenőrzését, hogy valóban csak az
szavazhasson, aki ott él, és ide, Szentendrére fizeti az adóját?
Hiszen azt ígérték korábban, hogy egy készülő szoftver segítségével mindez megvalósíthatóvá válik!
Hogy áll a szoftver fejlesztése?
Kedves Képviselő Asszony, mint említettem, a városrészi költségvetés a bizalom, az együttműködés és a párbeszédre
törekvés értékein alapul A programot az idei tapasztalatokat hasznosítva fejlesztjük tovább, a lakosság javaslatai,
választásai és döntései által kijelölt úton haladunk tovább.
9.) Gondolkoztak már azon, hogy a jövő évtől, milyen módon tudják betartani az érvényben lévő GDPR-t, és hogyan
tudják felhasználni a NAIH hivatalos állásfoglalását a szavazás kapcsán, melyet az EuroVelo híd
véleménynyilvánító szavazását követően kaptak?
Kedves Képviselő Asszony, az adatvédelmi szabályozás előírásait az idei program megvalósítása során betartottuk.

Szentendre, 2021. szeptember 16.
Tisztelettel:

Fülöp Zsolt
polgármester
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