
Emlékeztető 

A Törökőr Tanácsadó Testület alakuló üléséről 

2017. november 9. 17:30-19:00 

Az esemény moderátora Csikai Mária megnyitja az eseményt, üdvözli a résztvevőket.  

A jelenlevők rövid bemutatkozása után Király Zsuzsanna, a SUNRISE projekt egyik partnere röviden 

ismertette a projekt mérföldköveit, és a különböző szereplők feladatait, a várható eredményeket 

2019-ig.  

A Mobilissimus Kft. munkatársa, Szabó Noémi ismertette SUNRISE projekt a mobilitási problémák 

felmérési szakaszának eddigi történéseit, eredményeit. Elmondta, hogy jelenleg is több csatornán 

zajlik a problémák felmérése és javaslatok gyűjtése: októberben élő konzultációs pontokon tehettek 

észrevételeket a lakosok, jelenleg papír alapú és online kérdőíveken, online térképen és egy 

applikáción keresztül lehet észrevételt tenni.  

Noémi kiemelte, hogy a mobilitás értelmezésben fontos az emberközpontúság, az hogy a köztereket 

úgy használjuk, hogy ott sokféle funkció jól megférjen egymással, és a környezeti szempontú 

fenntarthatóságot is szolgálja.  

A továbbiakban a Törökőr Tanácsadó Testület célját, küldetését és a projekt munkatervéhez 

illeszkedő feladatait ismertette Király Zsuzsanna. A Testület a SUNRISE projekt keretében, a projektet 

segítő, az önkormányzattól független tanácsadó és döntéshozó testület. Feladata, hogy a lakosságtól 

érkező fejlesztési javaslatokat értékelje, priorizálja és széles körben szavazásra bocsájtsa. 

Ezután a résztvevők Lohász Cili vezetésével megismerkednek a SUNRISE projekt vezérelveivel, azaz 

azzal, hogy a jobb mobilitást szolgáló fejlesztéseknek mihez kell majd hozzájárulniuk. A leendő tagok 

ezután közösen alakították ki az értékek prioritását, ami segíti majd őket a projektek értékelésében: 

● közösségfejlesztés: helyi lakók együttműködésének elősegítése + csoportok közötti 

együttműködés erősítése 6 pont 

● zöldfelület növelése 6 pont 

● ifjúság részvételének elősegítése 6 pont 

● fenntarthatóságot növelő közlekedési módokra váltás segítése (pl. bringa, gyalog, tömegközl., 

megosztás, e-autók...) 4 pont 

● szén-dioxid kibocsátás csökkentése 3 pont 

● jobb elérhetőség (gyorsabb eljutás) biztosítása 3 pont 

● sérülékeny csoportok (mozgáskorlátozottak, látássérültek, idősek, kisgyerekesek) 

mobilitásának segítése 2 pont 

● demokráciára nevelés, közügyekbe beleszólás 2 pont 

● mobilitás biztonságának növelése 1 pont 

● zajártalom csökkentése 1 pont 

● megosztás alapú eszközök (tárolók, bringák) használata 1  

● nem megfelelő parkolási formák rendezése/korlátozása 1 pont  

● forgalomcsillapított területek növelése 0 pont 

● vagyonbiztonság 0 pont 

http://mizuglonk.hu/sunrise-projekt/
http://mizuglonk.hu/wp-content/uploads/20171109_TTT-alakul%C3%B3-%C3%BCl%C3%A9s_Mobilissimus.pdf
http://mizuglonk.hu/sunrise-projekt/mondjon-velemenyt/
http://mizuglonk.hu/wp-content/uploads/Kiraly_Zs_20171109_TTT.pdf


A résztvevők helyben is kitölthették a Testületi tagsághoz szükséges nyilatkozatot, de erre később is 

lehetőség lesz, a csatlakozás rugalmas a SUNRISE projekt során.  

A szervezők megállapodnak a következő ülést időpontjában, helyszínében és tematikájában.  

Következő, második TTT ülés: 2017. december 7. 17:30, ZETI iroda, Bosnyák tér 4. 

Tervezett témák: 

● A problémafelmérés elemzése 

● A problémákból kialakuló megoldási irányok 

● A lakosság bevonása a megoldások kidolgozásába 

 

 

 

http://mizuglonk.hu/wp-content/uploads/Tags%C3%A1gi-nyilatkozat.pdf

