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1. Együttműködési alapelvek
A dokumentum a Zugló Önkormányzata közreműködésével megvalósuló SUNRISE projektben való
részvétel, a partnerek, szereplők együttműködésének alapelveit, kereteit fekteti le. A
dokumentum az alábbi fontos kérdésekre ad választ:






A projekt célja
A partnerek szerepe
A részvétel keretei
A projekt folyamata és eszközei
Döntéshozatal

2. A projekt céljai










Törökőr városrész tág értelemben vett mobilitással kapcsolatos problémáinak feltárása a
közösség bevonásával.
Olyan fenntartható megoldások kidolgozása közös tervezés keretein belül, amely
figyelembe vesz minden közlekedőt és közlekedési formát, így a gyalogosokat,
kerekesszékkel közlekedőket, látássérülteket, kerékpározókat, időseket, fiatalokat,
kisgyermekeseket, autósokat stb.
A projektből biztosított pénzügyi forrás (mintegy 65 ezer EUR) felhasználásakor a helyi
közösség prioritásainak maximális figyelembe vétele
Törökőr fenntartható közlekedési akciótervének kidolgozása
A közösségi tervezés kísérleti alkalmazása mobilitási kérdésekben
Fenntartható mobilitási megoldások terjesztése, kipróbálása
Személetformálás
A helyi közösség fejlesztése

3. A részvételi folyamat
Ki, és hogyan vehet részt a SUNRISE projekt folyamataiban?
Részvételi lehetőségek, helyiek bevonása a döntésbe
A projekten minden törökőri, vagy a terület közlekedésében érintett lakos, helyi vállalkozás
részt vehet.
A részvétel szintjei:
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Vélemény, észrevétel beküldése
Projektötlet beküldése
Részletes projektjavaslat kidolgozása
Szavazás a megvalósítandó fejlesztésekről
Részvétel a projekt tanácsadó-döntéshozó testületében
A megvalósult beruházások nyomonkövetése

A részvétel alapjai
A projekt a fenntartható mobilitásfejlesztés érdekében jött létre. Ennek megfelelően a
résztvevők az alábbi alapértékeket tartják szem előtt a munka során:













közösségfejlesztés: helyi lakók együttműködésének elősegítése + csoportok közötti
együttműködés erősítése
zöldfelület növelése
ifjúság részvételének elősegítése
fenntarthatóságot növelő közlekedési módokra váltás segítése (pl. bringa, gyalog,
tömegközl., megosztás, e-autók...)
szén-dioxid kibocsátás csökkentése
jobb elérhetőség (gyorsabb eljutás) biztosítása
sérülékeny csoportok (mozgáskorlátozottak, látássérültek, idősek, kisgyerekesek)
mobilitásának segítése
demokráciára nevelés, közügyekbe beleszólás
mobilitás biztonságának növelése
zajártalom csökkentése
megosztás alapú eszközök (tárolók, bringák) használata
nem megfelelő parkolási formák rendezése/korlátozása

A projekt partnerei törekszenek a közösség minél szélesebb körű bevonására és a projekt
átláthatóságára. Ennek érdekében folyamatos online és élő kapcsolatot keresnek és biztosítanak
a közösséggel.
A Projekt publikusságát az alábbi kapcsolódási pontok biztosítják:









Helyszíni kitelepülések
Vélemények, észrevételek számára online felületek: http://mizuglonk.hu/sunriseprojekt/mondjon-velemenyt/
Tematikus séták
Tematikus workshopok
Publikus hírek a projekt előrehaladásáról a www.mizuglonk.hu oldalon és MIZUglónk
facebook oldalán
Publikus megjelenések az Önkormányzat egyéb felületein: www.zuglo.hu, Zuglói Lapok
A Partnerszervezetek (Mobilissimus Kft., BKK, Jóügy Kft.) publikus felületei
Törökőr Tanácsadó Testület
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A Törökőr Tanácsadó Testület a projekt közösséggel való kapcsolatának legfontosabb
intézménye. Ennek megfelelően működését szabályozottan, átláthatóan végzi.
A Testület alakulása után elfogadott szabályzata publikusan elérhető az alábbi linken:
http://mizuglonk.hu/sunrise-projekt/torokor-tanacsado-testulet/

4. Tervezési folyamat
A SUNRISE projekt folyamata: szereplők és döntések

Lépések, időkeret és eszközök
•
A tervezés 2017 őszén egy nagy problématérképpel, a problémák gyűjteményével indul.
Ebből már kirajzolódik, hogy melyek azok a területek, amelyek megoldást kívánnak.
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•
A problémákat rendszerezzük, és a helyi szereplőkkel – a lakossággal, a helyben működő
vállalkozásokkal, intézményekkel – együtt, közösségi tervező workshopok keretében
projektmegoldási javaslatokká, projektötletekké fejlesztjük.
•
A projektötleteket egy, a helyi szereplőkből felálló, önkéntes tanácsadó testület értékeli,
és kiválasztja azokat, melyek a MIZUglónk céljaihoz, kereteihez illeszkedve a leginkább
hasznosak és megvalósíthatók.
•
A fejlesztési öleteket az önkormányzati hivatal előzetesen véleményezi azzal a szemmel,
hogy megvalósíthatók-e, illeszkednek-e a terület egyéb fejlesztési terveihez.
•
Az így megszűrt projektötletek megvalósításáról közvetlenül a helyiek szavaznak majd
2018 tavaszán.
•
A legtöbb szavazatot elnyerő néhány projektötlet részletes műszaki tervezése és
engedélyeztetése az Önkormányzat feladata lesz.
•

A megvalósítás, kivitelezés 2019 elején indulhat.

•

A megvalósult fejlesztések utókövetésében is várjuk a helyiek segítségét.

5. Ki kicsoda a projektben?
Ki vehet részt a problémák és megoldások kitalálásában?
Helyi lakosok, vállalkozások, Törökőrön közlekedők

A Törökőr Tanácsadó Testület szerepe
A Törökőr Tanácsadó Testület a SUNRISE projekt céljait elősegítő, törörkőri lakosokból és
helyi érintettekből alakuló, 7-15 fős munkacsoport. A Testület összekötő szerepet játszik
Zugló Önkormányzata és a törökőri lakosok közt, biztosítja a döntések átláthatóságát,
kulcsszeret játszik az információk oda-vissza áramoltatásában az Önkormányzat és a
lakosság között.
Mi a feladata?
A legfontosabb feladata, hogy előkészítse a projektben a lakosság széles körű
bevonásával születő döntéseket, végső soron azt, hogy milyen, mobilitással kapcsolatos
fejlesztések valósuljanak meg végül a kerületrészben.
A Testület elősegíti, hogy minél több helyi érintett értesüljön a projekt lépéseiről:
problématérkép, projektötletek gyűjteménye, tematikus események.
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A Testület feladata, hogy a lakosságtól beérkező fejlesztési igényeket, ötleteket:
priorizálja, megszűrje, és átadja a projekt közreműködőinek azzal a céllal, hogy az
önkormányzati hivatal azokat előzetesen véleményezze: megvalósítható-e, nem ütközik-e
egyéb fejlesztési tervvel, jogszabállyal, végül a kiválasztott néhány miniprojektötletet
lakossági szavazásra bocsájtsa.
A Tanácsadó Testület tagjainak feladata rendszeres találkozókon való részvétel, és a
folyamatok nyomonkövetése.

A SUNRISE projekt magyarországi partnerei
BUDAPEST XIV. KERÜLETE, ZUGLÓ POLGÁRMESTERI HIVATAL
MOBILISSIUMUS KFT.
BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT

6. Nemzetközi partnerek
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