
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az elmúlt hónapokban az élet végre elkezdett visszatérni, remélhetőleg hamarosan már meg 

lehet rendezni az elmaradt eseményeket, rendezvényeket és személyesen is sokkal szorosabb 

kapcsolatot lehet kiépíteni a választókkal.  

Az elmúlt hónapokban demokratikus innovációs tanácsnokként az alábbi feladatokat 

végeztem: 

 Széleskörű konzultáció előkészítése a kerületi lakosság körében  

A kérdőív célját már előző beszámolómban is kifejtettem. Ami miatt ez még nem került 

nyilvánosságra, az az adatkezelés, GDPR kérdése. Ez egy nagyon kényes terület, ezzel 

kapcsolatban több egyeztetésem is volt, mindenképpen olyan formában kell majd 

nyilvánosságra hozni, amely minden szabályt betart. Emellett, ahogy „nyílik az élet”, az 

offline módja is újra terítékre került, így annak formáján és megvalósíthatóságán dolgoztam. 

 A vendéglátóipari egységek és a választók közötti párbeszéd megteremtésére irányuló 

lépések, egyeztetések 

A Bartók Béla út és környéke az elmúlt években kivirágzott: rengeteg színvonalas 

vendéglátóhely, galériák, rendezvényhelyszínek nyíltak. Ez a kerület számára egy nagyon jó 

fejlődési irány – viszont az évek, évtizedek óta ott lakók számára nehezen elfogadható a 

sokkal pörgősebb, ezzel együtt pedig hangosabb környék. A járványhelyzet alatt, közel egy 

évig a környék visszatért a nyugalmas, halk állapotába, de ahogy kinyitottak a 

vendéglátóhelyek és leginkább a teraszok, ez megváltozott, és ez elég sok feszültséget szül a 

lakók és a vendéglátósok között. Emiatt az elmúlt időszakban több alkalommal is mediáltam 

felek között, tolmácsoltam a lakók kéréseit, észrevételeit a vendéglátóhelyeknek, valamint 

megegyezés született a hivatali dolgozókkal, hogy egy kisebb, kvázi plakátkampányt is 

indítunk. Ennek lényege, hogy sok esetben a már bezárt teraszokon ott maradnak a vendégek, 

és ott hangoskodnak – ezzel a lakók haragját azokra a vendéglátósokra irányítva, akik 

egyébként szabályosan bezártak időben. Kis táblákat küldenénk a terasszal rendelkező 

helyeknek olyan üzenettel, mellyel felhívjuk az ott fogyasztó vendégek figyelmét arra, hogy 

ha záróra után ott maradnak, azzal a kedvenc helyüknek okozhatnak károkat, így fáradjanak 

haza időben. Ezzel egyrészt a vendéglátósokat is támogatjuk, mert van mire hivatkozniuk, de 

a lakók is láthatják, hogy az önkormányzat foglalkozik a problémájukkal. 

 Egyeztetések más kerületekkel a választói bevonásról 

Az elmúlt hónapokban több más kerület dolgozójával, tanácsnokával egyeztettem arról, hogy 

ők hogyan, milyen eszközökkel próbálják meg közelebb hozni az önkormányzat működését 

az emberek számára. A legtöbb helyen a közösségi költségvetés, közösségi kertek létrehozása, 

civil szervezetekkel való szorosabb kapcsolattartás volt a legfőbb pont, de a honlap 

kezelhetőbbé tétele, a kommunikáció nagy fokú javítása (főleg online területen) is majdnem 

mindenkinél terítéken van. Van még projekt a hivatali levelek „lefordítására”, illetve a 

teljeskörű online ügyintézés kialakítására. Sokan ezek közül a megvágott költségvetések miatt 
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kénytelenek csúsztatni dolgokat, de ezek is egyértelműen mutatják, merre kell egy XXI. 

századi önkormányzatnak mennie. 

 Civil szervezetek fóruma 

Ez a terv még terítéken van, bár az elmúlt hetekben kevéssé volt a munkám fókuszában. 

Mivel érezhető volt, hogy hamarosan nyitás következik, és ezeket a fórumokat – legalábbis az 

első találkozást mindenképp – sokkal jobb személyesen megtartani, így a következő 

időszakban újra előveszem a témát. Bakai-Nagy Zitával már röviden egyeztettünk a közös 

munkáról. 
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