
Több esetben egyáltalán nem volt lehetőség a véleménynyilvánításra és a közös 
tervezésre. 

Gondoljunk a nagy felháborodással járó strandfejlesztésre, a Duna-part arcula-
tának maradandó megváltoztatására. Ezért fordulhatott elő, hogy elhamarkodott, 
rossz döntések születtek, és azóta is kavarognak az indulatok az ügy körül. 

Mit szeretnénk elérni?

A térségi fejlesztést átgondolt és egymásra épülő tervezési folyamatokban és ún. 
közösségi fejlesztésben tudjuk csak elképzelni. Ez a helyi fejlesztők, szakemberek, 
döntéshozók és a lakosság együttműködését jelenti az ötlet kidolgozásától a tervdo-
kumentáció véglegesítésén át a megvalósítás befejezéséig. 

A területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési ter-
vek tartalmi követelményeiről, egyeztetésük és elfogadásuk rendjéről szóló hatá-
lyos kormányrendelet (218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet) nagy hangsúlyt fektet a 
közösségi tervezésre. 

Ez számunkra is kiemelten fontos!

Szerintünk ez a jó irány. Ezért a következő ciklustól nem szeretnénk egyetlen 
olyan fontos beruházást sem a településünkön, melyről előzetesen ne kérdezné 
meg az Önkormányzat a nagymarosiak véleményét. Nagymaros az otthonunk, a mi 
jelenünk és a mi gyermekeink jövője!

Hogyan akarjuk ezt elérni? – Aktív kapcsolattartással!

Folyamatos kapcsolattartás új és megújuló eszközökkel:
•  Megújított honlap
•  Aktívabb közösségi média jelenlét
•  Online hírlevél

Rendszeres kapcsolattartás:
•  Lakossági fórum
•  Ingyenessé tesszük és minden postaládába eljuttatjuk a Nagymaros újságot
•  Papír alapú és online kérdőív a stratégiai döntések előkészítésénél
•  Az önkormányzat munkájába bevezetni az ún. közösségi tervezés módszerét (ami-

kor a szakértők, a lakosság és a városvezetők együtt döntenek)
•  Polgármesteri beszámoló év elején a tervekről
•  Polgármesteri beszámoló év végén az eredményekről

A válaszadók 97,9 %-a igényelné a közös tervezést és szeretné, ha jobban 
bevonnák a döntéshozatalba. 

Nagymaroson a város vezetői az elmúlt 13 évben érdemben nem kérdezték meg 
a helyben élőket, hogy milyen városban szeretnének élni. Pedig a város lakóinak erre 
igénye van!

Miért fontos a közösségi tervezés és a település életét nagyban
befolyásoló döntésekbe bevonni a lakosságot?

Azért választjuk a képviselőket és a település vezetőit, hogy az érdekeinket kép-
viseljék.

Az elmúlt években többször előfordult, hogy az itt élőket nem időben és nem 
kellően tájékoztatták egy-egy fejlesztéssel kapcsolatban.

Forrás: Együtt a Városunkért Egyesület kérdőív válaszadásai alapján

Tegyük sikeressé együtt Nagymarost! 
– az önkormányzat és a lakosság 

együttműködése

Heinczinger Balázs, polgármester jelölt


