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A felújítás lehetőségei
1. Mik a terület legfontosabb értékei?
A lakótelepen focipálya és sportterület is található
Az Országbíró utca autómentessége
A terület fenntartása és takarítása intenzív
2. Mit szeretne másként látni a területen?
Több ülőhely kellene.(javaslat: a padok, székek ne kerüljenek egymás mellé, mert így
nagyobb lenne az esélye, hogy este bandákba verődnek a rendzavarók)
Több szemetes kellene a területre általában és a játszótérre is. Csökkenteni kellene a
szemetelést neveléssel, példamutatással.
A zöldfelületet növelni kellene. Fokozottan kellene gondoskodni a fenntartásáról.
(javaslat: ingyenes zöldszám ahol a problémákat jelezni lehet)
Több virág kellene a területre. A virágtartók rögzíthetők legyenek. Mindig legyen
beleültetve valami, hogy ne váljon szeméttárolóvá.
A 4 éves fölötti korosztálynak is kellene megfelelő játszótér. Korosztályoknak megfelelő
játszóeszközök kellenének a játszóterekre. (javaslat: az nagyobb gyerekeknek szánt
játszótér kerülhetne a szánkódombhoz)
Minden játszóteret körbe kellene keríteni, részben a gyerekek biztonsága érdekében,
részben a kutyások távoltartására (jelenleg a játszótéren is találni kutyaürüléket)
A gyerekek a játszótéren végzik el dolgukat, mert nincs WC. Kellene a területre
babakocsival, kerekesszékkel megközelíthető WC. (a játszótér miatt különösen fontos)
A játszótér nyitva tartását jelző táblát mindig letörik; erősebb anyagból kellene
kialakítani a táblákat.
Lehetne görkorcsolyásoknak kialakítani megfelelő burkolattal ellátott területet (illetve a
sétány felújításánál figyelni arra, hogy ilyen burkolatú sáv is maradjon).
A meglévő sportterületeket lehetne fejleszteni, bővíteni
A sétányon és az iskola előtt átjáró vagy parkoló autósokat valamilyen eszközzel ki
kellene tiltani.
Biztosítani kellene, hogy a mentő- és a tűzoltóautó mindenhova odajuthasson. (javaslat:
a tűzcsapokat valamilyen módon hangsúlyozni kellene, hogyha éjszaka szükséges az
oltás, könnyen megtalálhatóak legyenek)
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A parkolás problémáját rendezni kellene. Lehetne kialakítani több parkolót, de csak úgy,
hogy ne menjen a zöldfelület rovására. A leendő óvoda és bölcsőde parkolási gondjait is
meg kellene oldani.
Közvetlen gyalogos összeköttetést kellene biztosítani a Petneházy 31 és az Országbíró
utca közötti jelenleg elzárt részen.
A kerékpárutat biztonságosabbá kellene tenni, a szegedi útnál a kerékpározók
veszélyeztetik a gyalogosokat!!!
Szabályozni kellene a kutyasétáltatást; megfelelő méretű és kerítéssel körülkerített
kutyafuttató kellene.(javaslat: a Szegedi útnál lévő kerékpárút mellé kerülhetne. Volt,
aki ellenezte.)
Javítani kellene a közbiztonságon. Kamerákat lehetne elhelyezni.(fontos a Szegedi úti
ABC környékének megfigyelése.)
Polgárőrség hasznosítása . Rendőrségi területi megbízotti irodát kellene kialakítáan a
területen. Állandó lehetnének közterület-felügyelő a területen.
Az iskola által nem használt területeket közhasználatúvá vagy korlátozottan
közhasználatúvá lehetne tenni.
A kisgyerekeket meg kellene óvni valahogy az iskolások trágár beszédétől és
zajongásuktól.
A hajléktalanok a játszótéri ivókutat használják fürdésre.
A központi téren (a Hajdú utca és az Országbíró utca találkozása) lehetne szökőkutat
kialakítani, virágosítani. A terület legyen autómentes. Jó volna burkolatcsere.
Nem jó, hogy a parkolókat az ide látogatók használják, a Szegedi út a kórház
parkolóterülete jelenleg.
3. Milyen egyszerűen és gyorsan megvalósítható változtatások lennének szükségesek?
Petneházy 29-35 előtti zöld terület örökbefogadása, illetve egyéb zöldterületek örökbe
fogadása
Rögzített virágládák legyenek, mindig legyen ültetve a virágládákba.
Játszótéri táblák megerősítése.
Tűzcsapok megfelelő jelzése.
Gyerekek vonulásának, a sétányhasználatának szabályozása az iskolánál, mert túl
zajosak, sokszor trágárak (pl az iskola udvarának felújításával, hogy azt használják)
Az iskolaudvar megnyitásával közvetlen gyalogos kapcsolatot biztosítani a Petneházy 31
és az Országbíró utca között.
Az Üteg 24., Hajdú 15 és a Szeged 6-8. közötti zöldterületen megfelelő gyalogos
burkolat kialakítása
A buszmegálló megközelíthetőségének javítása, a kerékpárút kereszteződés
biztonságosságának növelése.
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A közterület felügyelők ne csak a parkolással, hanem a környezet minőségével is
foglalkozzanak.
A Hajdú utca iskola előtti szakaszáról az autók kitiltása

4. Milyen nagyobb volumenű, költséges közterületi beavatkozások szükségesek?
Ülőalkalmatosságok, kerékpártárolók, szemetesek kihelyezése.
Utcabútorok rekonstrukciója, újabbak kihelyezése.
Játszóterek bővítése, körülkerítése.
Nyilvános WC létesítése.
Burkolatcsere.
Központi tér kialakítása a Hajdú u. – Országbíró utca kereszteződésében
Fizetős parkolás rendszerének bevezetése, hogy a lakóknak több parkolóhely jusson.
Parkolóhelyek kialakítása a leendő bölcsödénél és óvodánál
A parkolási problémák megoldása, jelenleg nincs elég parkolóhely
Kutyafuttató kiépítése, körülkerítése.
Közterület figyelő kamerák elhelyezése.
Szökőkút kialakítása.
Ivóvízcsapok létesítése a játszótéren és azon kívül is.
Közvilágítás javítása.
A Szegedi út mellett a zajterhelést csökkenteni kellene.
Az iskola által nem használt terület közhasználatúvá tétele
Virágfelületek növelése
Zöldfelületek növelése

5. A helyi lakosság mivel tudna maga is hozzájárulni az említett fejlesztésekhez, a
terület gondozásához?
Virágfelületek fenntartása, zöldfelületek örökbefogadása.
A virágakciók keretében az önkormányzat által biztosított növények kiültetése,
gondozása.
Előkert létesítés és gondozás, lakossági védnökség.
Polgárőrség működtetése
6. Melyek a fentiek közül a legfontosabb beavatkozások?
Parkolás rendezése
A terület biztonságosságának növelése
Több virágfelület létesítése
Nyilvánso WC kialakítása
Padok, szemetesek számának növelése
A szegedi út menti zaj problémájának kezelése
Több és többféle korosztálynak való játszótér kellene
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7. Írásban érkezett észrevételek:
Az Üteg u. és Hajdú utca közötti játszótér területéről négy bad felszedése és
megszüntetése. Ennek Indoka, hogy a padon dohányoznak és isznak, ami veszélyezteti
a gyerekek egészséges fejlődését.
Az Üteg u. 24-28 és a 32-es busz megállója közötti területen burkolt járda kialakítása a
Hajdú u. 15 melletti területen
A Hajdú u. 12 és a buszmegálló közötti területen a járdalapok újrafektetése, mivel a víz
megáll rajtuk
I.

Alépítményi szint:
1. köz- és térvilágítási kábelek, felújítása, cseréje,
2. sétányvilágítás kandeláberek cseréje – energiatakarékos, korszerű fényforrásokkal.
3. sétáló utca mentén, alacsony, vagy fríz jellegű irányfény megvilágítása az ellenkező
oldalon.
4. esetleg fényjáték a különféle pihenő és beszélgetős találkarészeken, az óvoda,
bölcsődei szakaszokon…
5. villamosenergia vételezési, ill. csatlakozási lehetőségek helyeinek kiépítése
(hangosítás, ideiglenes díszvilágításra, kitelepülések energiaigényei bizt., szivattyúk,
térgondozás gépei üzemeltetés, stb. mutatványosok, utcabál, rendezvények
energiabiztosítás, stb.)
6. önkormányzati (aktív és inaktív) zárt, kivilágított tájékoztató táblák, aktív és inaktív
reklámtáblák lehelyezése.
7. vízmentesítés, és vízelvezetés a sétányról.
8. a téli síkosság mentesítés végett, önszabályzó fűtőkábelezés.
9. távolabbi csatlakozó kijelölt felületen, elektronikus alépítménybe helyezett kutyaőrrel
ellátott kutyafuttató kiépítése…
10. köztéri internet ellátó kábel lefektetése – sugárzók, Bluetooth a kandeláberekbe…
11. öntözőcsapok, vízvételezési lehetőségek a növényzet, parkgondozáshoz.
12. köztéri tűzcsapok…
13. ivókút csőcsatlakozás kiépítése.
14. közterületi illemhely elhelyezése, (épített, mobil),

II. Felszíni designe, terep és műtárgyak:
1. térkamerás felügyeleti rendszer, (A REÁL VÉD kivitelezésében (Önkormányzati
finanszírozásban - 50 db-os kvóta) egy kamera felhelyezéséhez az Üteg u. 33. sz.
épület sétány felöli oldalfali elhelyezéséhez hozzájárultunk!) A sétány teljes hosszában
történő kamerás védelméhez - a további két szövetkezeti épületünk is adja, magát és
rendelkezésre áll – hozzájárulásunkat ezennel és azonnal megadjuk!) Üteg u. 24-28.

XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási KNKft, Zöldfa Stúdió Kft.

5

Az Országbíró lakótelep és sétány közterületeinek megújítása – közösségi programalkotó fórumsorozat

sz. épület sétány felöli homlokfala, a Röppentyű köz 1-5. sz. épület sétány felöli
homlokfala!!!!
2. köztéri vezeték nélküli internet csatlakozás lehetőségnek biztosítása, vagy az előbbi
módon történő mobil internet kiépítésének lehetősége a sétányon…!
3. színes térburkolatok – esetleg az óvoda, bölcsőde környéke.
4. utcai flaszterrajz lehetőségnek biztosítása…
5. a sétányra való ki és becsatlakozások, rávezetések esztétikus és praktikus
kialakítása…
6. művészi ivókút pld. 2 helyen.
7. szabadtéri művészi alkotások kiállítás…, képzőművészeti kültéri, szabadtéri tárlat
lehetősége…
8. koszorúzási emlékhely – pld. a kerület napja, a tavasz első napja, a terület anno
fejlesztésének alapkőletételi napja, kihelyezett művészeti alkotás alkotójának
centenáriuma… (aktivizálandó a lakosság valamely része ezeken a rendezvényeken…)
9. ötlet, javaslatok, panaszok, észrevételek postaládája, fala – egy díszesebb gyűjtő
postaláda, tacepao fal – válaszok a hirdetőtáblán, az önkormányzati nyílt napon,
közmeghallgatáskor, TV 13-ban, stb.
10. kisebb dísz vízfelület,
fényjátékkal…

mini

szökőkút

(interaktív…)

parkosításba

ágyazva,

11. magán hirdetőtábla kulturált felülettel és megjelenéssel…
12. szelektív mini szemétgyűjtők, kutyapiszok gyűjtők…
13. figyelmeztető és tiltó táblák…
14. a meglévő telefonfülkék eltávolítása, vagy esztétikus a környezetbe illeszkedő
változatuk...
15. a Tátra utcaihoz hasonló emelt oszlopokra helyezett muskátli sor.

16. szegélynövényzet, szegélypark, szegélyládás megoldás a járművek kitiltására (pl. mint
a Koós Károly sétányon). (Nem a ronda - oda nem illő - fém karók...)
17. a sétány egyenes vonalvezetésnek
virágágyásokkal való megtörése…

beugrókkal,

felszíni

díszkerámiákkal,

18. esztétikus ülőalkalmatosságok, padok, székek rögzített elhelyezése, sakk és
kártyaasztalok…
19. hirdető, tájékoztató, reklám felületek,
20. emléktábla az építtető, a tervező, az építők feltüntetésével – mindkét végén…
21. zászlótartó oszlop trió a sétány két végén és mondjuk az intézmények előtt – EU,
nemzeti, kerületi zászlókkal…
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III. Park, létesítmény felügyelet, létesítményvédelem (felajánlások):
1. az Angyalföldi XIII. ker. Polgárőrség, Üteg utcai csoport védnökségi felajánlást tesz
az értékek, a rend, a kultúrál körülmények felügyeletének biztosítása és ellátása
érdekében.
2. A lakosság védnökségének megszervezése – nyugdíjasok, fiatalok, parkfelügyelők,
3. ingyenes zöld szám biztosítása a bejelentésekre, közterület felügyeletre,
4. rendőrség körzeti megbízott állandó felügyeleti helyként való biztosítása – az
Angyalföld 101 Lakásfenntartó Szövetkezet 12, vagy 18 m2-es bázist, ill. helyiséget –
vizesblokkal, fűtéssel - biztosít a delegált körzeti megbízott elhelyezésére.
5. alapítvány létrehozása a kulturált környezetünk és annak megóvása céljából – a
lakossági személyi jövedelemadó 1 %-ának ide utalása céljából!
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