
MEMÓ 
Törökőr Tanácsadó Testületi ülés  
2018.10.16.  

 
 

Napirendi pontok 
1. A Sunrise szakmai műhelyének kidolgozott projektkoncepciói a lakossági észrevételek alapján 
2. Szavazás a lakossági szavazásra kerülő projektekről 
3. A szavazásmódszertan ismertetése, elfogadása 

  

Projektjavaslatok ismertetése, megvitatása 
Előzmények: több mint 700 lakossági észrevétel alapján kidolgozott 19 projektkoncepció 2018 
tavaszán 
Júliusban a TTT döntött arról, hogy a pontszerű építési beavatkozásokat, ahol lehetséges, inkább a 
Lakó-pihenő övezeti besorolással oldjuk meg (költséghatékony és egyszerű) 
Ennek megfelelően a mai napon 10 db projektkoncepciót tárgyalunk (lásd mellékelt prezentáció) 
Költségkeret: bruttó 20 millió Ft (kb., EUR árfolyamtól függ) 
 
Észrevételek javaslatok az projektkoncepciókhoz 
Az 1-3 számú (Arany János iskola, Emma utcai óvoda, Bölcsőde utcai bölcsőde) közlekedésjavítási 
projektjeit összevonni. Indok: ne aprózódjanak szét, többen érezzék magukénak, földrajzilag is 
közeliek. Sok család érintett mindháromban. 
 
A Bölcsőde utcai járdaépítés miért maradt ki? Mert reméljük, a lakó-pihenő övezet megoldja. 
 
Tábornok utcai aluljáró fejlesztése szükséges-e: naponta kb. 100 bringás használja, Erzsébet királyné 
útit 1000. Ugyanakkor nem a kerékpározhatóság kitáblázása a hangsúlyos és költséges része a 
projektnek, hanem az úttest kiemelése a forgalomlassítás miatt (mint a Korong-Amerikai 
kereszteződésben) , ami a gyalogosbiztonságot is szolgálja. Drága projekt a kiemelés miatt, de csak 
akkor van igazi hatása, ha a kiemelés is megtörténik. Az árazást az Önkormányzat és a BKK végezte 
szakértői becsléssel.  
 
További kérdések: 30-as övezetben lehet-e zebra? Mi van, ha az útkezelő (BK) nem engedélyezi 
utólag? Erre egy későbbi szakaszban érdemes visszatérni, ha eldőlt, mely projekteket választja a 
lakosság. 
 
Bringa és rollertárolók kérdése (5. A B C projekt): a több verzió (mini-midi-maxi) helyett legyen egy 
változat, hogy ne üssék ki egymást. Jó lenne, ha a darabszám helyett konkrét helyszínek is lennének. 
Vannak már helyszínjavaslatok, de ezeket akkor érdemes véglegesíteni és részletesen tervezni, ha a 
szavazás azt mutatja, hogy a lakosság ezt szeretné. A konkrét helyszínekről a TTT is dönthet később, 
de a javaslatokat beírjuk a koncepcióba.  
  
6. projekt, Újvidék tér lakó-pihenő övezeti besorolás 
A közlekedéstervezésnél figyelni kell majd arra, hogy a környéken van az Opera és Magyar színház 
raktára, kéményseprők stb. emiatt van teherautó-forgalom. Ezeket ne tereljük be a legkisebb 
utcákba, menjenek ki a Mexikóira.  Az ívek szűkítését költséghatékonyan végezzék, pl. virágládák. 
 
A 8. sz. projekt, Tábornok utca környéke forgalomcsillapításhoz észrevételek:  
Rehabilitációra kijelölt terület, de konkrét tervek és költségkeret nincs még rá. Ezzel együtt az ott 
található intézmények: iskola, védőnői szolgálat miatt indokolt a beavatkozás.  



 
9. projekt: Akadálymentesítés fejlesztésekhez javaslatok 
Felméréssel kell indulnia, ha ez nyer, akkor a konkrét helyszínek kiválasztásába a helyi 
mozgáskorlátozottak egyesületét vonjuk be.  

Az 5 és 7 helyszínre szóló javaslat nem aránytalanul nagy költség-e a keretből? 20 millióból kevés 
dolgot lehet megoldani, nem kell mindent megoldani, hanem példákat mutassunk. Ne egy dologból 
csináljunk sokat, inkább mutassuk be az előnyeit több dolognak. 
 
10. projekt, Bringázz a munkába kampány: rugalmasan alakítható, nincs részletes kampányterv, a 
becsült költségből egy jó kampányt meg lehet csinálni.  

  
 

Szavazásmódszertan 
Lakossági szavazás lesz novemberben.  
 
A módszertan a közösségi költségvetés: projektcsomagokat látnak szavazók beárazva, felelősen 
eldöntik, hogy a szűkös forrásokból mit helyezünk előre, bevásárlókosár-szerűen működik. 
Projektsorrend: a legtöbb szavazatot kapottakat a 20 Mft keretéig valósítja meg az önkormányzat.  
Nem kötelező kitölteni a 20 MFt-ot, kevesebb projekttel is érvényes a szavazás 
Felelősségteljes döntést igényel, a szavazó végiggondolja, mert nem tud minden projektet 
beválasztani.  
Vizuális segítség lesz a szavazáshoz, nem kell helyben matekozni. Ugyanakkor az online verziót a 
látássérültek is tudják majd használni. 
Online és offline módon is szavazhatnak majd 
Kitelepülések 2 héten át; a szavazócédula maga a felhívó szórólap, amit minden háztartás megkap. 
Szempontok: Reprezentatív legyen a területeken a megjelenés.   
Standoláson kívül intézménybe besétálás is lesz. 
A szavazás hitelességét biztosító elemek: egy ip címről egy szavazat.  
Az offline szavazatoknál a minél nagyobb számú szavazó biztosítja, hogy az esetleges torzításokat 
kiküszöbölje.  
 
Csak magyarul lesz? Igen, a mizuglonk.hu-n lesz. Szavazószoftver vakbarát lesz. 
Cél: 500 szavazat begyűjtése 
Tájékoztatás: online (Mizuglónk), sajtó Zuglói lapok, intézményekben legyen plakátolva, szórólap 
postaládákban; de bedobni személyesen lehet "mozgóurnába". Facebookon is szeretnénk 
promotálni, keressük a lehetőségeket.  
 
Mi van, ha 3,5 projekt fér bele, túllóg a költségvetésen valamelyik projekt? Ekkor az önkormányzat 
eldönti, hogy kiegészíti-e a keretet saját forrásból. Ha nem engedélyezik, a következő lép be. 
 
Javaslat: technikailag olyan számok legyenek, amik kombinálhatók 20-ra. (pl 5, 7,5, 2,5…) -> minél 
kisebb projektek.  
 
Számlálás, eredményhirdetés: a TTT számlál szavazatot decemberben, illetve ők hitelesítik a 
számlálást.  
 
 

Szavazás a szavazásmódszertanról 
A Törökőr Tanácsadó testület 7 igen szavazattal,  egyhangúlag elfogadta a módszertant. 
 
 



Szavazás az egyes projektekről  
 
SZ1: Az 1. sz. projektben csökkentsük-e a szemléletformálásra fordított összeget?  
Szavazás eredménye: 5 igen, 2 nem szavazat 

 
SZ2: Összevonjuk-e az 1-3. projekteket egy komplex projektbe?  
Szavazás eredménye: 4 igen (összevonjuk) 2 nem (ne vonjuk össze), 1 tartózkodás 

 
SZ3. Szavazás arról, hogy a mai ülésen ki lehessen-e ejteni projekteket a most felsorolt 10 projektből 
lakossági szavazásból?  
Szavazás eredménye: igen, kieshessenek projektek: 2 igen, 5 nem  

 
SZ4. Összevonjuk-e az 5. A B C projekteket (bringatárolók mini, midi maxi verziói) 
Szavazás eredménye: 5 igen, 2 nem 
 
SZ5. Szavazás arról, hogy elfogadjuk-e a projektet abban a verzióban, hogy 10 helyszínen 100 új 
kerékpár és rollertároló létesítése?  
Szavazás eredménye: 6 igen, 1 nem 
 
SZ6. Újvidék tér LPÖ övezet: Csökkentsük-e a projekt tartalmát a kiemelt csomópontokkal? 
módosítsuk-e a projektet úgy, hogy kivesszük a két kiemelt csomópont építését?  
Szavazás eredménye: 7 igen 
 
SZ7. Pillangó park LPÖ-hez javaslat: ezen a területen is legyen ideiglenes lezárás és piknik . 
Bővítsük-e a projektet két piknikkel?  
Szavazás eredménye: 7 igen 

 
SZ8. Az akadálymentesítési (9 A B C) projektnél összevonjuk-e a három alváltozatot egy projektbe a 
szavazáshoz? 
Szavazás eredménye: 7 igen 
 
SZ9. Lakossági szavazásra elegendő-e az a projektverzió, amiben a 3 legrosszabb sarok 
szegélysüllyesztése taktilis jelekkel szerepel?  
Szavazás eredménye: 5 igen, 1 nem, 1 tartózkodik 
 

Zárás 
A következő testületi ülés a szavazás zárásakor, decemberben lesz, a testület hitelesíti a 
szavazatszámlálás eredményét.  


