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Rövid beszámoló a szavazásról
A lakossági szavazást szervező Jóügy Kft. részéről Király Zsuzsanna számolt be a szavazás menetéről.
Online szavazás
Az online szavazáshoz a mizuglonk.hu oldalba integrált, erre a célra fejlesztett Tender modult
használtuk. November 28. és január 6. között lehetett online szavazni, ennyi idő kellett is a
felfutáshoz, megfelelő mennyiségű szavazathoz.
Elsősorban a mizuglónk facebook oldalán népszerűsítettük az oldalt, fizetett hirdetésekkel, földrajzi
területre célozva értük el a Törökőri lakosokat. Zugló önkormányzati facebook oldal egyszer rakta ki a
szavazást, a Zuglói Lapokba a szavazás ideje alatt nem fért bele az erről szóló hír, korábban írtak
ajánlót.
A projektek online összesen 1875 szavazatot kaptak, ami kb. 600-700 egyéni szavazót jelent. (A
részletesebb statisztikákhoz való hozzáféréshez még IT segítséget kell kérnünk.)
Az utolsó hetekben, napokban megugrott a Tábornok utca környékét célzó két fejlesztésre befutó
szavazatok. Ez nem valószínű, hogy hack, informatikai beavatkozás, legalábbis a szavazóoldal
fejlesztői nem találtak erre utaló nyomokat. Valószínűbb, hogy egy helyi csoport ügyes szervezése
lehet mögötte.
A nem online szavazás
5000 db szórólapot és szavazólapot készítettünk, ezeknek a terv szerint minden törökőri postaládába
el kellett volna jutnia, de az Újvidék tér környékén például bizonytalan volt a terjesztés. A postaládás
terjesztés mellett szórólapot vittünk több helyi intézménybe (iskola, óvoda, bölcsi, rendelők).
50 db plakátot raktunk ki Törökőrön és környékén, szabadtéren és intézményekben.
A papír alapú szavazatokat kitelepüléseken (7 alkalom: iskola, óvoda, bölcsi, utcai „leszólítások”,
üzletekbe betérve) és a ZETI irodában gyűjtöttük egy zárt dobozba. Érthetően kevesebb szavazat jött
így össze a decemberi időpont (hideg+karácsony előtti rohanás) miatt, de nem lehetett tovább
halasztani a szavazást.
Szavazatszámlálás s hitelesítés
A TTT a szavazatszámlálásról szóló jegyzőkönyv vezetőjének Király Zsuzsannát, a jegyzőkönyv
hitelesítőinek Liska Mártont és Szalóki Gabrellát jelölték ki.
Az online szavazás eredményét mutató printscreen oldalakat a TTT megnézte, az online
eredményeket elfogadta.
A papíron érkezett szavazatokat a TTT közösen megszámolta. (A számokat ld. a mellékletben)
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Hogyan tovább?
Merker Viktor elmondta, hogy a most kapott eredményeket a Polgármesteri Hivatalban fogják
prezentálni a polgármesternek és a megvalósításban érintett vezetőknek (Műszaki Osztály, Pénzügyi
Osztály stb.). Az önkormányzat még ebben az évben tervezi a kivitelezést. A pályázati pénz
rendelkezésre áll, el kell költeni, 100%-ban EU-s forrás.
Egyebek
Felmerült a kérdés, hogy az első 3 nyertes projekt 18 MFt-os becsült költsége mellett a 65 ezer eurós
(árfolyamtól függően 20-21 millió forintos) fennmaradó összeget hogyan használja fel az
önkormányzat. A javaslat az, hogy ha a 3 projekt pontos költségvetése után is marad pénz, akkor azt
kiegészítve a 4. helyezett megvalósítására fordítsák.
A kivitelezés-megvalósítás elősegítése érdekében Merker Viktor javasolta, hogy hozzunk össze egy
találkozót a TTT és a terület önkormányzati képviselői közt.
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Melléklet: Szavazatösszesítő jegyzőkönyv
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