
         

 

Törökőr Tanácsadó Testületi online ülés 2020. 04.29.  

Emlékeztető 

Téma: A Sunrise-ban elkészült és jóváhagyott, engedélyes kivitelezési tervek megbeszélése 

A terveket a tagok előzetesen megkapták pdf-ben 

1. Szugló-Emma utca átkelés és parkolózóna az ovi mellett 

Forgalomcsillapító küszöb felújítás az Emma-Szugló sarkán, a küszöb előtt 10 m korlátozott idejű 

parkolóhely a szülőknek: innen bekísérhetik a csemetét 

TTT javaslat: a parkolóhely és a küszöb között legyen 4 m, hogy belátható legyen+ a sarok is legyen 

belátható, tartsák meg az 5 m-es távolságot a saroktól, bokorkihelyezéssel lehetne megoldani. 

2. Bölcsőde u.-i kanyar 

4 db U-alakú korlát a bölcsi elé, + kiemelt küszöb az úttesten 

TTT javaslat: a Bölcsőde utcán folytatni kellene a zöldsáv védelmét, pl. további korlátok 

3. Újvidék tér közepén Szugló u. átkelés 

Kiemelt küszöb, előtte-utána terelőkorlát   

TTT javaslat: kommunikálni kell, hogy ez nem zebra, de mégis figyeljenek a gyerekekre 

Festés az úttestre, „Vigyázzunk egymásra” táblák (olyasmi, amit Zoli és Gabi küldtek) 

További ideiglenes lezárások, piknik, rendezvény stb.  

Az átjáró megvilágítása napelemes lámpával (Kb. 1 milliós tétel, könnyen telepíthet, közműfüggetlen) 

4. Zebra kiemelése az Arany sulinál 

Itt is hasznos lenne a zebra előtt jelezni felfestéssel, táblával, bokorral, hogy hagyják szabadon, hogy 

belátható legyen.  

TTT javaslat: Tájékoztatni az igazgatót a beruházás előtt. 

5. Tábornok utca környéke 

30-as zóna általános csillapítás, + Őrnagy-Zászlós kereszteződés kiszélesített járdasarkok, pollerek.   

6. Tábornok-Mexikói aluljáró 

Burkolatjavítás, zebra újrafestés, a Francia úti betorkollásnál kiemelt lassító küszöb. 

TTT javaslat: Figyelemfelkető „Vigyázzunk egymásra” szivecskés bringás gyalogos táblák. Átadás 

ünnepséggel.  

7. Tábornok-Utász forgalomcsillapítás  

Kiemelt lassítóküszöb, terelőkorlátok a védőnői szolgálathoz vezető kereszteződésben 

 



         

 

Mindenre érvényes javaslatok, észrevételek:  

Jól kihozta a tervező, amit lehetett ennyiből, komplex tervek. (Luca) 

A tervekről küldjünk tájékoztatót a helyi képviselőnek + az intézményvezetőknek (ovik, sulik, bölcsik, 

védőnő).  

A helyi hálózatokat (Zuniverzum, Azta, Kenyérközösség…) vonjuk be a tájékoztatásba és a 

megvalósításba: rendezvény, piknik, felfestések, bokrosítás… Zoliék tudnak segíteni eljuttatni az 

infókat a hálózatokhoz.  

Publikáljunk, legyenek elérhetők a tervek (Mizun). 

Találkozzunk az Újvidék téren!       

 

Jelenléti ív 

 


