
Örülnék, ha minél többen részt vennének 

ebben a tervezésben, hiszen sokan va-

gyunk sokféle elképzeléssel, de Erzsébet-

város mindannyiunk otthona, ezért a kö-

zös gondolkodás mindannyiunk érdeke. 

Kérem, éljenek a közösségi tervezés le-

hetőségével, fejezzék ki véleményüket, 

hogy a rendelkezésünkre álló forrásokat 

a lehető leghatékonyabb módon, az itt 

élő emberek igényeinek megfelelően 

oszthassuk be.

Köszönettel: 
Niedermüller Péter
polgármester

Tisztelt Erzsébetvárosiak!

Mint minden évben, idén ősszel is megkezdjük a 

jövő évi költségvetés összeállítását. Reméljük, hogy 

2022-ben nem lesz szükség vészköltségvetésre, a 

bevételekből jut majd fejlesztésekre, felújításra is. 

A következő évi költségvetés kialakításában kiemel-

ten számítunk az itt élő emberek javaslataira, véle-

ményére. Arra kérjük Önöket, jelöljék meg, mely terü-

letekre költenének többet jövőre. 

Kérjük, osszanak szét a javaslatok között 100 pon-

tot, aszerint, hogy melyik terület mennyire fontos az 

Önök számára, vagy melyiket tartják a kerület fejlesz-

tése, az itt élő emberek életminőségének javítása 

szempontjából a leginkább lényegesnek. Nem szük-

séges minden, itt felsorolt területnek pontot adni, 

akár egyetlen célt is megjelölhetnek, de kérjük, hogy 

100 pontnál többet ne osszanak szét. A lista termé-

szetesen bővíthető, azaz Önök tehetnek olyan javas-

latokat is, amelyek itt nem szerepelnek. 

Válaszaikat 2021. augusztus 21-én délig 
várjuk elektronikusan a 
koltsegvetes2022@erzsebetvaros.hu 
email címre. 

Elképzeléseiket személyesen is leadhatják 
a kirakott kérdőívek segítségével az Ön-
kormányzat Erzsébet körúti, illetve Garay 
téri épületében, a Klauzál csarnokban ki-
helyezett gyűjtőládákba, a K11-ben, a Csá-
nyi5-ben és a Róth Miksa Múzeumban. 

A javaslatokat összegezzük, nyilvánosság-
ra hozzuk, és beépítjük a következő évi költ-
ségvetésbe.



kategóriák  területek
adott 
pont-
szám

lakhatás minősé-
gével összefüggő 

területek

1. üres, jelenleg lakhatatlan önkormányzati 
lakások felújítása  

2. társasházak felújításának támogatása  

3. nyílászáró csere, zajszigetelés támogatása  

4. új önkormányzati lakások építése  

közterületi 

feladatok

5. parkok felújítása  

6. közterületek, utcák, járdák sűrűbb takarítása  

7. utcák fásítása, zöldítés (zöldfal)  

8. Klauzál tér megújítása  

9.
köztéri kamerarendszer felújítása, új kamerák 
kihelyezése  

10.
Rendészeti Igazgatóság létszámának növelése, 
az ellenőrzés hatékonyságának növelése  

11. útjavítás  

intézményi 

felújítások

12. óvodák, bölcsődék felújítása  

13. nyugdíjas klubok felújítása  

14. idősotthonok felújítása  

15. szociális intézmények felújítása  

16. üdülők, táborok felújítása  

szolgáltató 

önkormányzat 

fejlesztése 

17. szociális támogatások növelése  

18. esélyegyenlőségi programok szervezése  

19. digitális ügyintézés fejlesztése  

20. honlap fejlesztés  

21. társadalmasítás  

szervezeteknek 
nyújtott 

támogatások

22.
civil szervezetek működési és/vagy programtá-
mogatása  

23. egyházak támogatása  

24. kulturális szervezetek/programok támogatása  

25. nemzetiségi támogatások  

egyéb, éspedig:

26.   

27.   

28.   

29.   

30.   


