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Tisztelt !

Köszönettel megkaptam a 2022. november 10-ei közmeghallgatásra érkezett, a 
közmeghallgatás működési rendjének megváltoztatására vonatkozó javaslatát.

Tájékoztatom, hogy a közmeghallgatás 2019. óta az alábbi rendben történik (ezt az útmutatót 
a közmeghallgatásra érkező résztvevők minden alkalommal megkapják a bejáratnál is):

Közügyek vagy egyéni ügyek? A közmeghallgatás helyi közügyek megtárgyalására szolgál, 
egyedi ügyekben az előtérben lévő kollégákhoz tud fordulni.

Előzetes írásbeli kérdés Ha Ön írásban tett fel előzetesen kérdést, és nem kapta meg rá a 
választ, kérjük, keresse fel az előtérben dolgozó munkatársainkat, hogy át tudja venni. 
Természetesen a helyszínen is hozzászólhat/kérdezhet, ha további információra van szüksége 
vagy nem találja kielégítőnek a válaszunkat.

Felszólalás sorrendje Kérjük, ha hozzá szeretne szólni vagy kérdést szeretne feltenni, akkor 
a bejáratnál Önnek átadott felszólalólap (szám) segítségével jelentkezzen! Az ezen található 
szám nem sorszám. Ha kérdezni szeretne, a téma ismertetésekor a szám felmutatásával jól 
láthatóan jelezze hozzászólási szándékát és mi felszólítjuk. Egyszerre három jelentkező 
kérdését fogjuk meghallgatni, ezután következnek az illetékesek válaszai, majd újra három 
embertől hallgatjuk meg a kérdéseket és így tovább. Ha valaki több alkalommal jelentkezik 
egy témához, azokat fogjuk előnyben részesíteni, akik még korábban nem tudtak hozzászólni.

Felszólalás témája Mindig a kivetítőn látható témához kapcsolódóan tegye fel a kérdését. Ha 
hozzászólása nem a témához kapcsolódik, akkor arra vagy a megfelelő témánál vagy az 
„Egyéb” napirendi pont alatt fogunk visszatérni.

Felszólalás időtartama A kérdésekre és hozzászólásokra rendelkezésre álló idő max. 2 perc. 
A 2 perc lejártakor fel fogjuk hívni erre a figyelmét. Kérjük együttműködését, hogy minél 
több témát meg tudjunk beszélni és minél több ember szóhoz jusson.

Nyilvánosság Felszólaláskor a jegyzőkönyv számára mondja be a nevét, mellyel hozzájárni 
személyes adatai kezeléséhez, továbbá a kép- és hangfelvételhez is. A közmeghallgatást 
élőben közvetítjük az önkormányzat Facebook oldalán.
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A viszontválasz lehetősége valóban nem szerepel ebben az útmutatóban, de a gyakorlat az, 
hogy ha egy felszólaló lakó szeretne még az adott kérdéshez hozzáfűzni kiegészítést vagy 
reagálni szeretne az illetékesek/döntéshozók által megfogalmazott válaszokra és ezt jelzi a 
moderátor felé, akkor erre ő lehetőséget ad. Többszöri oda-vissza kérdésfelvetésre vagy 
reagálásra viszont csak akkor van lehetőség, ha az érintett lakó újra jelentkezik és megvárja, 
amíg mások témái is sorra kerülnek, majd ha szükségesnek érzi, akkor természetesen újra 
felhozhatja a saját témáját. Mindezt azért tartjuk fontosnak, mert a közmeghallgatás nem a 
kétszemélyes párbeszédek helyszíne és a cél az, hogy minél több lakos kapjon szót, ne pedig 
egy-egy résztvevő vagy téma dominálja a beszélgetést.

Mivel a kétszemélyes vitákat/beszélgetéseket el szeretnénk kerülni ezen a fórumon, 
javasoljuk, hogy ha hosszabban szeretne elmerülni egy-egy téma megbeszélésébe, akkor 
látogassa meg a választott képviselőjét, a polgármestert vagy az illetékes alpolgármestert a 
fogadóóráján (erről a jozsefvaros.hu oldalon talál információ) vagy jöjjön el egy közösségi 
fogadóórára. A Józsefvárosi Önkormányzat 2019 óta minden józsefvárosi negyedben évente 
egyszer közösségi fogadóórát tart, melyek menetrendje a közmeghallgatásnál kötetlenebb. 
Ezeken az alkalmakon van lehetőség arra, hogy az érintett lakó akár többször is 
visszaválaszoljon, visszakérdezzen vagy akár vitázzon is egy-egy ügyben az illetékessel vagy 
döntéshozóval. Mivel ezek a fogadóórák konkrét negyedek ügyeinek megvitatására 
szolgálnak és nem a kerület összes lakosának ügyeit hivatottak szolgálni, ezért sokkal inkább 
alkalmasak arra a fajta párbeszédre, amelyet Ön a közmeghallgatásra javasol. A közösségi 
fogadóórák nyilvánosak, előre meghirdetjük őket és mindig közvetítjük a Facebookon is, így 
mindenki számára követhetőek.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2022. november

Tisztelettel:

2

jozsefvaros.hu

