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Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: DR. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 
 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 



 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

Az utóbbi időben az önkormányzatok sorra vezetik be a részvételi költségvetést, hogy a 

lakosságot minél inkább bevonják lakókörnyezetük fejlesztésébe és a helyi problémák 

megoldásába, ezzel pedig növeljék az állampolgári kontrollt. A részvételi költségvetés egy 

nemzetközi és hazai szinten is kipróbált intézmény, amely az állampolgárok aktív részvételére 

épít, és erre a célra el is különít egy összeget a költségvetésben. A Fővárosi Önkormányzat 

Budapesten összesen évi 1 milliárd Ft-ot szán a lakosság ötleteire, Óbuda idén 100 millió Ft-ra 

emelte az erre a célra szánt keretet. Már a szomszédos Józsefvárosban is elindult a részvételi 

költségvetés projekt, amire 120 millió Ft-ot különítettek el.  

 

Ferencváros költségvetése már 2021-ben tartalmazta a részvételi költségvetésre szánt 10 millió 

forintos összeget. 2021. novemberében az érintett bizottságok megismerhették a szakmai 

egyeztetések alapján kidolgozott koncepciót a részvételi költségvetés bevezetésére. Ezt 

követően a 2022. évi költségvetésbe is bekerült az erre szánt összeg, de később más célra (4325. 

sz. sor) került átcsoportosításra azzal az elhatározással, hogy a jelen előterjesztést követően 

majd visszakerül a 10 millió forintos összeg részvételi költségvetés célra. 

Ezt az összeget idén a projektötletek megvalósítására, valamint a kerületi részvételi 

költségvetés népszerűsítésére fordítjuk, így még idén elindulhat a Ferencváros részvételi 

költségvetésének tesztelése. Marketing célra a 10 millió forintból maximum 500.000 Ft-ot 

fordítunk. 

 

Javaslatom arra vonatkozik, hogy Ferencvárosban is elinduljon a részvételi költségvetés, 

KÖZKÉZ IX. néven. 

 

Fontos, hogy az együttműködés módja a lakosság és városvezetés között ne merüljön ki a már 

valamilyen mértékben kidolgozott tervek véleményezésében, hanem olyan projektek, 

beruházások valósuljanak meg, amelyeket közvetlenül a lakosság kezdeményez és támogat. 

Ilyen lehet például egy új játszótér kialakítása, hiánypótló rendezvények szervezése vagy a 

közösség számára hasznos mobil-applikációk fejlesztése. Karbantartási feladatokat (például 

padok lefestése, járda és útjavítások) nem, csak új beruházást támogatunk. Az ilyen jellegű 

észrevételeket továbbra is a ferencvaros.hu oldalon a Bejelentés menüpont alatt lehet jelezni. 

Fontos az is, hogy a helyi lakosok egymással is egyeztessenek, vitassák meg, hogy mire van 

szükségük, és erősödjön ferencvárosi identitásuk. Ennek érdekében már bevezetettük a 

KÖZKÉZ IX. közösségi média csoportot, amely online fórumként a kommunikációt és az 

ötletek társadalmasítást szolgálja, ahogy a részvételi költségvetésről szóló társasjáték is, amit 

éppen az ilyen ötletek kidolgozására, megvitatására fejlesztettetek ki Helsinkiben.  A játékhoz 

tartozó kártyákat a Budapesti Corvinus Egyetem, Döntéselmélet Tanszék munkatársai 

lefordították és hasznos szakmai tanácsok mellett, ahogy a Fővárosi Önkormányzattal, velünk 

is megosztották. Ennek a Ferencvárosra kifejlesztett változatának használatára biztosítanánk 

nyilvános és rendszeres alkalmakat. 



 
 

A KÖZKÉZ IX. felülete a ferencvaros.hu oldalon lesz elérhető. Itt lehet majd ötletet beadni, 

szavazni, nyomon követni az egyes ötletek útját a megvalósításig. A kerületi részvételi 

költségvetést úgy alakítottuk ki, hogy minél egyszerűbb és nyitottabb legyen, ezért Ferencváros 

esetében a folyamat nincs kisebb területekre osztva, valamint a ferencvárosiak egész évben 

adhatnak be ötleteket és szavazhatnak is projektekre. A projektek befogadása az éves keret 

kimerüléséig tart. Ha az adott évre kimerült a keret, ötletet még akkor is lehet beküldeni, viszont 

megvalósíthatósága esetén, csak a következő évi részvételi költségvetésből biztosítunk hozzá 

forrást. Az ötletek megvalósítása politikai döntést nem igényelnek, azt a lakosság saját 

szavazatai határozzák meg, és az irodák szakmai alapon döntik el, hogy melyik projekt 

megvalósítható. 

 

A szavazás és az ötlet benyújtása is a ferencvaros.hu oldalon található KÖZKÉZ IX. aloldalon 

lesz lehetséges. Fontos tudni, hogy a bevezetésre kerülő online lakossági szavazási felület más 

kerületi kérdések egyeztetésére is alkalmas lehet. Ötletet és szavazatot csak a honlapon 

regisztrált felhasználók, vagyis csak ferencvárosi lakosok adhatnak le 14 éves kor felett. Egy 

felhasználó több ötletet is benyújthat, viszont szavazni egy projektre csak egyszer tud. 

Szavazatot gyűjteni minden esetben egy hónapig lehetséges. A honlapon látszik az is, hogy az 

éppen aktuális keretből mennyit költöttünk már el, vagyis mennyi pénz maradt további 

ötletekre. Amennyiben nem gyűlik össze a kellő szavazat, az ötletgazdának lehetősége van a 

részvételi költségvetés játékba bekapcsolódva közösen átalakítani, bővíteni, népszerűsíteni az 

ötletet, majd módosítva újból beadni azt.  

 

 

A folyamat lépésről lépésre: 

ELSŐ LÉPÉS: 

“JÓVÁHAGYÁSRA VÁR” 

Egy ötlet származhat egyetlen helyi lakostól is, de szükség van szakértők, önkormányzati 

dolgozók véleményezésére, mivel lehetséges, hogy éppen azon a terven már dolgoznak, nem 

kerületi hatáskörbe tartozik, vagy épp valamilyen jogi szabályozás, technikai ok miatt nem 

megvalósítható.  Ebben a szakaszban lehetőség van arra, hogy az egyet nem értők is 

kifejezhessék véleményüket. Ezeket az elbírálásnál megvizsgálják a szakirodák, és döntenek az 

ötlet megvalósíthatóságáról. Ha az önkormányzat megvalósíthatónak találja az ötletet, akkor 

elkezdődhet a támogatók gyűjtése.   

 

 



 

MÁSODIK LÉPÉS: 

“TÁMOGATÓKAT GYŰJT” 

A megvalósításhoz nem csak a hivatal támogatására van szükség. Az egyes tervek szélesebb 

körben is támogatást kell, hogy élvezzenek. Ennek érdekében az ötletgazda a beruházás 

mértékével arányos számú szavazatot gyűjt össze. A szükséges szavazatszámot az alapján 

állapítottuk meg, hogy más kerültekben mennyi volt az egy projektre leadott maximális 

szavazat. (pl.: Józsefvárosban 166 szavazatot kapott a legnépszerűbb ötlet, amelynek becsült 

költsége 8.000.000,- Ft)  

Szavazatszámok és az ötlet értéke 

150 szavazat – 2 és 5 millió Ft között 

100 szavazat – 2 millió alatti 1 millió Ft feletti 

50 szavazat – 1 millió alatti 500 000 Ft feletti 

25 szavazat – 500 000 Ft alatti 

A honlapon regisztrált kerületi felhasználók (IX. kerületi lakcímmel rendelkezők) 

támogatásukat fejezhetik ki az egyes ötletekkel kapcsolatban. A „Támogatókat gyűjt” 

szakaszban a kerületben élők nem csak szavazással segíthetik a tervek megvalósulását, hanem 

azzal is, hogy segítenek az ötletgazdának a szavazatok gyűjtésében. Azok az ötletek, amelyek 

nem szereztek elegendő támogatót automatikusan törlésre kerülnek. A szakirodák azonnal 

elkezdik a megvalósítást, amint egy projekthez szükséges szavazatszám összegyűlik. 

 

HARMADIK LÉPÉS: 

“MEGVALÓSÍTÁS” 

Miután sikerült összegyűjteni a megfelelő számú szavazatot, tehát az ötlet elnyerte a közösség 

támogatását, az ötletgazdának lehetősége van kiegészíteni az ötletét, beépítve az esetleges 

lakossági javaslatokat, igényeket. Az olyan projekteknél, ahol ez lehetséges, a „Megvalósítás” 

szakaszában a lakosság aktívan részt vehet akár a kivitelezésben is. Végül az Önkormányzat az 

ötletgazdával és a lakossággal egyeztetve elindítja a megvalósításhoz szükséges 

anyagbeszerzési, kivitelezési folyamatokat. 

 



 
Az idén beérkező ötletek kiindulási alapot adnak a jövő évi költségvetés tervezése során is. A 

Közkéz IX. hangsúlyozottan kísérleti projektként indulna el. Ezt egyértelműen kommunikáljuk 

a lakosság felé is, hogy kezdetben a tapasztalatok alapján lehetnek korrekciók a folyamatban. 

 
 

Budapest, 2022. szeptember 01. 

 

 

 

 

Döme Zsuzsanna s.k. 

alpolgármester 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a …/2022. sz. előterjesztésben meghatározottak szerint jóváhagyja a részvételi 

költségvetés megvalósítását és felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének 3206. számú, „Részvételi költségvetés” megnevezésű költségvetési során 

biztosításra kerülő előirányzat terhére a megvalósításhoz szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 2022. december 31. 

 

 

  



 
 

1. számú melléklet  

 

 

 

 

Beadott ötlet válaszlapja 

 
Ötlet címe:  

...................................................................................................................................................... 

Ötletgazda neve: 

....................................................................................................................................................... 

Szervezeti egység neve: 

....................................................................................................................................................... 

 

Önkormányzat válasza: (aláhuzással jelölendő) 

Az ötletet befogadadtuk, gyűjtheti a támogatókat 

Az ötletet nem tudjuk befogadni, mert: 

 Az ötlet az állam hatáskörébe tartozik 

 Az ötlet a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozik 

 Az ötlet túl szűk közösséget érintene, vagy magáncélt szolgál 

 Az ötlet betervezett tételként szerepel a kerület idei éves költségvetésében 

 Az ötlet költsége meghaladja az egy ötletre szánt maximális összeget 

 Az ötlet magvalósítása technikailag nem kivitelezhető 

 Az ötlettel szemben reális ellenérdekeltség merült fel a lakosság részéről 

Egyéb: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 



 
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...............  

Módosítási javaslat: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Budapest, 2022........................................ 

 

............................................................ 

Aláírás 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
2. számú melléklet 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Adatkezelési tájékoztatója az 

önkormányzati honlapon megvalósuló, regisztrációs célú adatkezelésről. ADATKEZELŐ 

NEVE: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban, mint 

Adatkezelő) Adatkezelő elérhetősége: székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. törzskönyvi 

azonosító száma: 735726 adószám: 15735722-2-43. képviseli: Baranyi Krisztina polgármester 

Telefon: 06 1 215-1077/222 Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: 

adatvedelem@ferencvaros.hu  

 

Adatkezelés célja és a kezelt adatok köre: Az adatkezelés célja az Önkormányzat portálján 

keresztül megvalósuló lakossági kapcsolattartás. A csatlakozó kerületi lakosoknak lehetőségük 

lesz a portál felületén keresztül a IX. kerület életét érintő véleménynyilvánító szavazásokon 

részt venniük.  

 

A szavazati lehetőséggel csak az igazoltan a kerületben lakók élhetnek. A kezelt adatok köre 

(személyes adatok kategóriái): - Név - Születési idő - Lakcím - Lakcímkártya másolata (lakcím 

adatokat tartalmazó oldal) - Felhasználónév, jelszó Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az 

(EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) 

bekezdés e) pontján alapul, az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.  

 

A kezelt adatok forrása: A kezelt adatok kizárólag az érintettől származnak.  

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: A kezelt személyes adatok nem 

kerülnek harmadik fél részére átadásra. A portál technikai üzemeltetését, ezzel kapcsolatban a 

feliratkozók adatainak feldolgozását Adatfeldolgozói minőségben az alábbi vállalkozás végzi 

Cégnév: DotRoll Kft. Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. Adószám: 13962982-2-42 

Képviseli: Komáromi Zsolt György  

 

Az adatkezelés időtartama: A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a portál 

működésének időtartamára megőrzésre kerül. A nyilvántartásból az érintett személyek 

bármikor le tudnak iratkozni. A lakcímkártya másolatok elsődleges példányai az ellenőrzést 

követően haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül törlésre kerülnek. Az adatok a 

biztonsági mentésekben legfeljebb egy hónapig kerülnek tárolásra.  

 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai: Határidő Adatkezelő az érintett jogai 

gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti. A 

kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. Szükség esetén, figyelembe véve a 

kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal 

mailto:adatvedelem@ferencvaros.hu


 
meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak 

megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.  

Az adatkezeléssel kapcsolatos érintett jogok   

 

A hozzáféréshez való jog  

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül az 

Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése 

folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje 

azt, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatait; milyen jogalapon; milyen adatkezelési cél 

miatt; mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály 

alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes 

adatait; milyen forrásból származnak a személyes adatai; az Adatkezelő alkalmaz-e 

automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is. Az 

Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező felvételek (személyes adatok) másolatát az érintett 

erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően 

adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az adatbiztonsági 

követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles 

meggyőződni a képfelvételen látható személy és a hozzáférési jogával élni kívánó személy 

személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, a felvételekbe történő 

betekintés, illetve a felvételekről másolat kiadása is az érintett személyes megjelenéséhez 

kötött.  

 

A helyesbítéshez való jog  

Az érintett személy az Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül kérheti, hogy az 

Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően 

igazolni tudja a címzett fogalmát (lásd: GDPR 4. cikk 9. pontja) helyesbített adat pontosságát, 

az Adatkezelő a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott 

elérhetőségen értesíti az érintett személyt.  

 

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog  

Az érintett személy az Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül kérheti, hogy a személyes 

adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű 

jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben vitatja a 

személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza 

az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát); az adatkezelés jogellenes, és 

az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az 

adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az 

érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az 

érintett jogos indokaival szemben).  

 

 



 
A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett személy az Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül tiltakozhat az adatkezelés 

ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési 

tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az 

Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos 

okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és 

szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez kapcsolódnak. A törléshez való jog A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés 

kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az Adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett, vagy az Adatkezelő közérdekű 

feladatainak végrehajtásához az adat nem szükséges.  

 

Technikai és szervezési intézkedések leírása: Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok 

megfelelő szintű biztonságának biztosítása érdekében az állami és önkormányzati szervek 

elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény és végrehajtási rendeletei 

szerint előírt, az érintettek alapvető jogainak érvényesülését az adatkezelés által fenyegető 

kockázatok mértékéhez igazodó műszaki és szervezési intézkedéseket tesz.  

 

Jogorvoslathoz való jog  

a. Információ, panasz: Amennyiben az érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez 

fűződő jogai sérültek, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért az Adatkezelő képviselőjéhez 

vagy adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.  

b. Panasz ügyintézés a Hatóságnál Jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz lehet panaszt benyújtani. A Hatóság elérhetősége: Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 

levelezési cím 1363 Budapest, Pf. 9., +36(1) 391-1400, +36(1) 391-1410, 

ugyfelszolgalat@naih.hu, http://naih.hu)  

c. Bíróság Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben 

soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) 

vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél 

(http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye 

szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso 

oldalon. 

http://naih.hu/

