BUDAÖRS VÁROS
Tippek integrált település és
energiatervezéshez

A projekt az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs programja által kerül finanszírozásra, a
785088 számú támogatási szerződés alatt.

A SIKER KULCSA

A kezdetek, célok és eredmények
A főváros szomszédságában elhelyezkedő Budaörsön
a városias és természet-közeli vonások harmonikus
keveréke: lakótelepek és a történelmi városközpontot,
a Kő-hegy és Budaörsi-kopárok veszi körül. A város
Magyarország egyik legfejlettebb településévé nőtte ki
magát, hiszen az önkormányzat vállalkozó-barát
attitűdje számos innovatív vállalat letelepedését
segítette elő a városban és közvetlen környezetében.



Helyiek civil csoportok aktív
bevonása a stratégiai
tervezésbe



Partnerség kialakítása a
lakossággal, gazdasági
szereplőkkel és civil
csoportokkal



Helyi megújuló energiaforrások
hasznosítása

Budaörs az első magyar települések között
csatlakozott a Polgármesterek Szövetségéhez, és
dolgozott ki 2012-ben Fenntartható Energiatervet,
melyet a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás
aspektusaival, 2019-ben Fenntartható Energia- és
Klíma Akciótervvé (SECAP) fejlesztett tovább. Az
akcióterv készítésével párhuzamosan kidolgozta a
nemzeti módszertanon alapuló Klímastratégiáját is,
illetve számos energiahatékonyságot célzó hazai és
nemzetközi projektben vállal aktív részvételt. Az
önkormányzat
elkötelezett
abban,
hogy
klímavédelemmel kapcsolatos törekvéseik ne csak a
kidolgozott
dokumentumok
számában,
hanem
tetteikben is mérhetők legyenek.



Klímavédelmi intézkedések
átfogó tervezése stratégiákkal,
akciótervekkel



Lakosság támogatása a
megújuló
energiahasznosításban és
energiahatékonyságban



Önkormányzati energetikus
alkalmazása



Aktív részvétel hazai és
nemzetközi energetikai témájú
projektekben

A városvezetés számos középület tetejére telepített
már napelemes rendszert, és igyekeznek dolgozóik
körében az energiahatékonyság szempontját erősíteni.
Az önkormányzat az országban elsők között vezetett
be energia-monitoring rendszert a saját fenntartású
intézményeiben, az épületek energiafogyasztásának
racionalizálása érdekében. A monitoring bevezetése
sikeresnek tekinthető, azóta ugyanis kimutathatóan
alacsonyabb az intézmények energiafelhasználása. Az
intézkedés
amellett,
hogy
költségcsökkenést
eredményezett az önkormányzat számára, az
önkormányzati dolgozók klíma és környezettudatos
neveléséhez is hozzájárult.
A saját fenntartású épületein túl az önkormányzat
közvetlen pénzügyi támogatásban részesíti a
lakóházaikon energetikai felújítást vagy megújuló
energia rendszereket telepítő lakosokat. Emellett a
városvezetés
településfejlesztési
stratégiájának
kialakítása során a helyi érdekcsoportok minél
akítavbb bevonására. törekedett.
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A TELEPÜLÉSRŐL


Lakosok száma: 28 000



Terület: 23,59 km²



Természeti adottságok:
Kő-hegy és Budaörsikopárok, napenergia



Jó példák:
energiahatékonyság,
lakosság támogatása,
partnerség helyi
csoportokkal

Budaörs 2030 Távlatok Program
A budaörsi városvezetés fejlesztési
dokumentumainak felülvizsgálata és újratervezése
során igyekezett aktívan bevonni a folyamatba a helyi
szereplőket és számos módon lehetőséget
biztosítani, hogy a településfejlesztéssel kapcsolatos
véleményüknek hangot adhassanak. A tervezési
folyamatot az önkormányzat Budaörs 2030 Távlatok
Program.
A társadalmasítást az önkormányzat nem szerették
volna egy tájékoztatással és lakossági egyeztetéssel
kimeríteni, hanem ezen túlmenően a cél az volt, hogy
minél interaktívabb módon vonják be a helyi
polgárokat és civil szervezeteket.
Az alábbi rendezvények során sikerült a helyi
csoportokat mobilizálni:







fókuszcsoportos kerekasztal beszélgetés és
SWOT workshop civilekkel
Varázskocka módszer (1. ábra): lakosság
fejlesztési
ötleteinek,
véleményének
begyűjtése
Interaktív légifotó a Városházán (2. ábra):
lakosság legkedveltebb és fejlesztendő
pontjainak kijelölése
Jövőműhely Tervezősátor a legnagyobb városi
rendezvényen

A MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI


Az önkormányzat
elköteleződése a helyi
csoportok aktív mobilizálása
mellett



Pezsgő civil élet: legalább 20
aktív civil csoport a
településen



Önkormányzat korábbi jó
gyakorlata stratégiai
dokumentum közösségi
tervezésében



Program arculati elemei és
széleskörű kommunikációja



Lakosság nyitottsága a
részvételre



Program megvalósítás külső
szakértői bevonás nélkül

2. ábra Interaktív légifotó a Városházán

1.

ábra Lakossági interaktív gyakorlat a ‘Varázskockákon’
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PROJEKT PARTNEREK

www.citiesmultiply.eu

S zerzői jog
©2019 MULTIPLY Konzorciumi Partnerek. Minden jog fenntartva. A projekt az Európai Bizottság Horizon 2020 kutatási és
innovációs programja által kerül finanszírozásra, a 785088 számú támogatási szerződés alatt. A projekttel kapcsolatos
további információért látogasson el a MULTIPLY weboldalára (www.citiesmultiply.eu). Jelen dokumentum kizárólag ezen
formában másolható és terjeszthető, ezt a szerzői jogi részt is tartalmazva, a dokumentum módosítása nem engedélyezett. A
dokumentum minden joga fenntartva, harmadik félnek a MULTPLY partnerek hozzájárulása nélkül ki nem adható, kivéve az
Európai Bizottság által meghatározott irányelv szerint. Az ebben a dokumentumban említett, minden harmadik féltől
származó termékek védjegyeit és egyéb jogait a tulajdonosok elismerik.
A dokumentumban szereplő információk a MULTIPLY partnerek véleményét tükrözik a közzétételük dátuma szerint. A
MULTIPLY konzorcium nem garantálja, hogy az itt található információk hibától mentesek vagy naprakészek, valamint a
dokumentum közzétételével sem kifejezett, sem hallgatólagos, sem törvényi garanciákat nem vállal.
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