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MI FOG TÖRTÉNNI? 



MI A TÖRÖKŐR TANÁCSADÓ TESTÜLET? 

•A Sunrise projekt keretén belül működik:  

2017. novembertől - 2019. októberig 

• Önkormányzattól független tanácsadó 

és döntéshozó testület 

• Azt segíti, hogy jó mobilitási fejlesztések 

(projektek) valósuljanak meg Törökőrön 

 

 

  

 



KIK A TAGJAI? 

• Az önkormányzattól független helyi 

lakosok  

• helyben működő cégek, intézmények 

delegáltjai 

• kb. 10 fő 

• választott önkormányzati képviselők csak 

megfigyelőként vehetnek részt 



MIT CSINÁL? 

Kb. havi találkozók, megvitatja a folyamatban 

lévő feladatokat, döntéseket hoz 

November: alakuló ülés, feladatok tisztázása, 

közvetlen környezetben hír verés 

December: problémákat feltáró elemzés 

megismerése 

2018. Január - március: problémák alapján 

projektjavaslatok kidolgozásának kísérése 

(tematikus workshopok, online csatornák) 

Március: projektjavaslatok véglegesítése 
 



MIT CSINÁL? 

Április: Projektjavaslatok szűrése TTT 

DÖNT 

Hivatalnak megküldeni a projektjavaslatokat 

megvalósíthatósági vizsgálatra, és 

költségbecslésére 

Május: szavazásra felkínált projektek végső 

kiválasztása  

szavazás módszertanának jóváhagyása 

SZAVAZÁS: LAKOSSÁG DÖNT 

Június: a szavazás eredményeit a hivatal elé 

terjeszti 

 



MIT CSINÁL? 

Július-szeptember: a Hivatal 

kidolgozza a részeteket, beszerzést 

indít 

Októbertől: elindul a megvalósítás, a 

TTT nyomon követi azt: 

kapcsolattartás a hivatallal, bejárások, 

észrévetelek, ütemezés ellenőrzése 

2019.: átadás, értékelés, ünneplés   
 



Azaz, mi lesz a tagok praktikus feladata?  

 

Havi-kéthavi találkozók, kb. 1,5 óra/ülés 

 

Felkészülés a találkozókra: 

• a Sunrise előrehaladása 

• a lakossági panaszok és projektjavaslatok 

megismerése 

• saját működés kialakítása 

• előkészület a döntésekre 
 

 

HOGYAN MŰKÖDIK A TANÁCSADÓ 

TESTÜLET? 



TAGSÁG 

 

 

• Belépési nyilatkozattal 

• Aktív részvétellel 

• Rugalmas csatlakozással 
 

 



• sérülékeny csoportok 

• szén-dioxid-kibocsátás csökkentés 

• biztonságos mobilitás 

• ifjúság részvétele 

• fenntartható közlekedési módok 

• zöldfelület növelése 

• fenntartható közl. szánt területek 

növekednek 
 

 

 

MIHEZ JÁRULJANAK HOZZÁ A PROJEKTEK? 



 

• zajártalom csökkentése 

• megosztás alapú eszközök 

• közösségfejlesztés 

• demokráciára nevelés 

• jobb elérhetőség (gyorsabb eljutás) 

• forgalomcsillapított területek 

• parkolás rendezése 

 
 

 

 

MIHEZ JÁRULJANAK HOZZÁ A PROJEKTEK? 
FOLYT. 



DECEMBER 7-ÉN TALÁLKOZUNK! 

 

 

 

www.mizuglonk.hu 

 

mizuglonk@zuglo.hu  
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