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Kerpel-Fronius Gábor, okosvárosért és részvételiségért felelős főpolgármester-helyettes: 

 

Üdvözölte a megjelent civil szervezeteket és megnyitotta az eseményt. 

 

Kiss Ambrus, általános főpolgármester-helyettes: 

 

Bemutatta a 2022. évi költségvetés tervezetét.  Prezentációjában ismertette, hogy a COVID-19 

járvány és a kormányzati megszorítások milyen hatással voltak a főváros költségvetésére.  

 

Elmondta, hogy miközben az idegenforgalmi adó és a parkolásból származó bevételek a kerületek 

tekintetében jelentősek, a főváros bevételének több mint a felét az iparűzési adó beszedéséből 

származó összeg teszi ki. A 2022-es költségvetés instabil lábakon áll. Jövőre a főváros működési 

költségeinek finanszírozásához 20,5 milliárd forintnyi kormányzati kompenzációra van szükség. 

További 32,4 milliárd forintos kereskedelmi hitelt kell felvenni az önkormányzatnak 2022-ben a 

fejlesztések finanszírozásához kapcsolódóan.  

 

A fent részletezett nehéz anyagi helyzet ellenére az önkormányzat a szakszervezetekkel kötött 

bérmegállapodásnak megfelelően béremelést szeretne végrehajtani Budapesten. A főpolgármester-

helyettes elmondása szerint a Fővárosi Önkormányzat a következő években folyamatos béremelést 

tervez megvalósítani.  A tervezett béremelésekre 2022. évben 15 milliárd forint áll rendelkezésre. 

 

A 2022-re vonatkozó átfogó áttekintést követően a közszolgáltatások és az intézmények 

finanszírozását mutatta be a főpolgármester-helyettes. Kitért a Fővárosi Önkormányzat futó 

projektjeinek az ismertetésére: a LIFE HungAIRy pályázatra, a Területfejlesztési Operatív 

Programra, lakhatási támogatásokra, zöld területek fejlesztésére, kerékpáros infrastruktúra 

kiépítésére és az üresen álló ingatlanok hasznosítására. Elmondta, hogy 2022-ben a Fővárosi 

Lakásügynökség modelljét is elindítaná a főváros, és hogy a következő év nem az új infrastrukturális 

beruházásokról szól majd, hanem a humán tőke fejlesztéséről. Kitért arra, hogy folytatódik a Lánchíd 

és a Blaha Lujza tér rekonstrukciója, megvalósul a hulladékhasznosítási rendszer fejlesztése, az M3-

as metró akadálymentesítése.  Elhangzott, hogy nem kívánja a főváros vezetése eladni a Városházát, 

hanem fejleszteni szeretnék. Jövő évi tervekben szerepel, hogy a Budapest Galériát beköltöztessék a 

Városházára, és megvalósítás alatt van a Merlin épületének újranyitása, valamint a Városháza Park 

tervezése is.  

 

Utcáról Lakásba! Egyesület munkatársa: 

 

Megkérdezte, hogy van-e már konkrét költségvetési terv a Fővárosi Lakásügynökség modellre? 

 

Kiss Ambrus, általános főpolgármester-helyettes: 

 

Elmondta, hogy a lakásügynökség elindítását a Területfejlesztési Operatív Programból Budapest 

részére biztosított források terhére tervezi a Fővárosi Önkormányzat. A program hétéves keretösszege 

10 Mrd Ft, amit az ügynökség felállítására, illetve a lakásfelújításokra lehet fordítani. 
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NANE Egyesület munkatársa: 

 

Kritikát fogalmazott meg arra vonatkozóan, hogy nehéz volt az egyeztetést megelőzően alig pár 

nappal korábban megküldött költségvetés-tervezetet áttekinteni. Megkérdezte, van-e lehetőség arra a 

jövőben, hogy hosszabb határidőt hagyva részletesebb tanulmányozásra is sor kerüljön? Esetleg lesz-

e lehetőség arra, hogy írásban küldjenek visszajelzést? A szervezete képviseletében elmondta, 

hiányolták, hogy a nők és a férfiak közti egyenlőtlenség kérdésére legyen elkülönítve forrás.  

 

Kiss Ambrus, általános főpolgármester-helyettes: 

 

Elmondta, hogy december 8-án este nyújtották be a költségvetési rendelet tervezetét a Közgyűlés 

részére, és csak ezt követően tudta a főváros elküldeni a dokumentumot. Kifejezte reményét arra 

vonatkozóan, ha forrás szabadul fel az önkormányzatnál, akkor új projektek indítására is lesz 

lehetőség.  

 

Levegő Munkacsoport munkatársa: 

 

Megkérdezte, hogy a tervezetet illetően meddig lehet észrevételeket küldeni, és a kommunikációra 

mennyi forrást tervez elkülöníteni az önkormányzat? 

 

Kiss Ambrus, általános főpolgármester-helyettes: 

 

Azt kérte a jelenlevőktől, hogy december 13-án délig juttassák el írásos észrevételeiket a fővároshoz. 

Véleménye szerint sok esetben nem pénzkérdés a kommunikáció.  

 

Magyar Autóklub munkatársa: 

 

Elmondta, van ismeretük a forráshiányról, de tudomásuk van arról is, hogy fővárosi fórumokon 

előkészítés alatt vannak forgalomcsökkentő, -korlátozó intézkedések is.  Ezzel összefüggésben azt 

kérte, hogy a védett területek mentén infrastruktúra kiépítésére, például P+R parkolók létesítésére is 

gondoljon a főváros. 

 

Kiss Ambrus, általános főpolgármester-helyettes: 

 

A kérésre válaszul elmondta, hogy a kormány az elővárosi közlekedések fejlesztése kapcsán jelentős 

P+R parkolók kiépítését tervezi. A Fővárosi Önkormányzat szeretné elérni azt, hogy a belvárosba 

csak azok a lakosok hajtsanak be, akiknek valóban szükséges.  

 

Ökotárs Alapítvány munkatársa: 

 

A prezentációból nem volt egyértelmű számára, hogy a fővárosban működő civil szervezetek 

támogatását célzó programot visszaállítja-e a főváros? 
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Kiss Ambrus, általános főpolgármester-helyettes: 

 

Elmondta, hogy sajnos ezt nem tudja megígérni, mivel jelenleg 50 milliárd forintos hiánnyal fog 

működni az önkormányzat. 

 

Magyar Kerékpárosklub munkatársa: 

 

Érdeklődött azzal kapcsolatban, hogy a fővárosi közutak karbantartására változik-e a korábban 

megítélt összeg?  

 

Kiss Ambrus, általános Főpolgármester-helyettes: 

 

Elmondta, hogy a 2022-es költségvetés-tervezetben a főváros visszaállna a 2020-as ténylegesen 

kifizetett összegek szintjére. A Budapest Közútnál a „kiskorrekciós program” kapcsán a főváros 

tervezi megvizsgálni, hogy mit tud bepótolni.  

 

Levegő Munkacsoport munkatársa: 

 

Civil szervezetek támogatásával kapcsolatban elmondta, az lenne a legjobb, ha olyan kommunikációs 

felületet kaphatnának, amivel szélesebb lakossági körökhöz eljuthatnának.  

 

Kiss Ambrus, általános főpolgármester-helyettes: 

 

A felvetésre válaszul elmondta, hogy a helyi sajtó kapcsán nem tud vállalásokat tenni. Véleménye 

szerint a fővárosnak kellene egy saját médiafelület, amelyet saját céljaira felhasználhatna.  

 

Motiváció Alapítvány munkatársa: 

 

Érdeklődött, hogy fogyatékos emberek kapcsán a Motiváció Alapítvány részére milyen támogatás 

várható 2022-ben?   

 

Kiss Ambrus, általános főpolgármester-helyettes: 

 

Elmondta, hogy 2022-ben sem fog csökkeni a megítélt támogatás. Reményét fejezte ki arra 

vonatkozóan, hogy lesz olyan projektje a Fővárosi Önkormányzatnak, ahol a jövőben a további közös 

egyeztetés megvalósulhat. Végezetül, további hozzászólás hiányában kellemes ünnepeket kívánt, és 

megköszönte azt, hogy a civil szervezetek képviselői megjelentek az egyeztetésen.  

 

Budapest, 2021. december 10. 


