Az Országbíró lakótelep és sétány közterületeinek megújítása – közösségi programalkotó fórumsorozat

Országbíró lakótelep köztérmegújítás
3. lakossági programalkotó fórum
Helyszín 3. sétányszakasz (központi tér, dombos játszótér, sportpályák)
Dátum
2010. április 15.

A felújítás lehetőségei
1. Mik a terület értékei?
Van néhány fa és bokor
Zöldterület
Jó sima burkolat van (jó kerékpározáshoz, babakocsi toláshoz, görkorcsolyázáshoz)
Sportpályák vannak
Van két játszótér a területen
Polgárőrség
A Zöldangyalnál szép ligetes rész van (kiserdő)
A lakosok is tesznek a környezetért
Vannak zöldterületi pályázatok
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2. Mit szeretne másként látni a területen?
Erősebb, hosszú életű fákat kellene telepíteni
Szemetelő, bogyós, vattás fákat nem szabad telepíteni
Közterületi WC kialakítása
Padok, székek kihelyezése (viszont többen mondják, hogy a padoknál randalírozni
szoktak)
Több szemetes
Ivókút
A lakossági parkolást meg kellene oldani
A sétálóutcán ne lehessen parkolni (Hajdú u.)
Gyakoribb locsolás
Burkolt utak vízelvezetését meg kell oldani
Röppentyű 5-7. virágosítása
Kosárpalánk felszerelése, labdapályák felújítása (púposodik a beton)
Asztalok, padok megszüntetése (a területhasználók zavarják a lakókat)
Sportpálya fejlesztése, cserjék eltüntetése a pálya környékéről
Több játszószer kellene a dombos játszótérnél a 6 év fölötti korosztály számára
Kutyapiszok megszüntetése
Szélvédő domb elbontása a sportpályánál (lehetséges??)
A kiserdő területét ne használják kutyafuttatónak
Több zöldfelületet kell létesíteni.
Petneházy-Röppentyű kereszteződésben a vízelvezetés megoldása
A vízmű központot esztétikusabban kellene kialakítani (grafitik eltakarítása??) (nem
önkormányzati kompetencia)
Hajdú u. 12 előtt a parkolók számának növelése
P+R parkoló létesítése, parkolóház létesítése (nem önkormányzati kompetencia)
Lidl mögötti terület jobb hasznosítása, pl parkolóként (nem önkormányzati terület, a
főváros tulajdona)
A COOP közért helyett parkolóra lenne szükség (ebben nincs egyetértés)
A 3-as villamos esetleges meghosszabbításának nyomvonalát figyelembe kell venni
fatelepítéskor (Szegedi út menti zöldsáv)
Szegedi út 2. melletti padokon az élénk éjszakai életet meg kellene szüntetni

3. Milyen egyszerűen és gyorsan megvalósítható változtatások lennének szükségesek?
Olyan kutyafuttatókat kell létesíteni ahol a gazdi is elfér és szívesen tartózkodik
A Szegedi u 2-4. mellől a padokat el kell távolítani
A vízelvezetés megoldása a burkolt területeken
Kutyákat kitiltani a dombos játszótér környékéről (körülkerítés? tábla?)
Több széket kihelyezni
Olyan kukákat kihelyezni, amin van csikktartó (az sokszor meggyullad, de ha nincs
akkor földre dobják a csikket…)
Dizájnos hirdetőtáblák kihelyezése a lakosok hirdetéseinek
Ping-pong asztal létesítése (többen ellenzik mert zajos és bandázós hellyé válik)
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Kosárlabda palánk a sportpályára
Ivókút létesítése
Normális kutyafuttató
Kutyapiszok gyűjtők számának növelése
Gyakrabban kellene üríteni a gyűjtőedényeket
Szemetelő nyárfák kivágása
Tájékoztató táblák a kutyapiszok gyűjtő edényekhez
Közterületfigyelő kamera kihelyezése
4. Milyen nagyobb volumenű, költséges közterületi beavatkozások szükségesek?
Ne funkciótlan dizájn elemek legyenek a fejlesztés központjában, hanem használható
praktikus dolgok
Játszótér a cseperedő korosztálynak (6-10 évesek)
Sétány komplex felújítása (ha lesz sétány, legyen elég széles)
Közvilágítás megújítása
A kiserdő használhatóságának javítása, ne csak átközlekedő hely legyen
Zöldfelület növelése
Csúszásmentes burkolatok kialakítása
Zöldfelület öntözése
Parkolás megoldása (de a lakóknak ne kelljen fizetniük és ne a zöldfelületek rovására)
Sportpálya felújítása
Nyilvános WC létesítése (hogy a hajléktalanok ne a lépcsőházakba vizeljenek)
Vízelvezetés megoldása a burkolt felületeken
P+R parkoló létesítése (nem önkormányzati kompetencia)
Tengó pálya létesítése
Parkolóház létesítése (nem önkormányzati kompetencia)
Lidl parkolás megoldása
Lakások felújítása (nem az önkormányzat kompetenciája)
5. A helyi lakosság mivel tudna maga is hozzájárulni az említett fejlesztésekhez, a
terület gondozásához?
Fiatalok csatlakozhatnának a polgárőrséghez
Kutyapiszkot a tulajdonosoknak fel kellene szedni
Nem lenne szabad rongálni
Póráz nélküli kutyasétáltatás megszüntetése
Műkő virágágyak kihelyezése és fenntartása a társasházak által
Virágos előkeretek fenntartása

6. Melyek a fentiek közül a legfontosabb beavatkozások?
1. Térfigyelő kamera kihelyezése (8 szavazat)
2. Kosárlabda palánk, sportpálya felújítása 5
3. Szemetelő nyárfák kivágása 4
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4. Parkolás megoldása 4
5. Ivókút létesítése 4
6. Kutyapiszok gyűjtők és gyakori ürítésük 4
7. Vízelvezetés megoldása 4
8. WC 3
9. P+R parkoló 3
10. Közvilágítás megújítása
11. Játszótér a cseperedő gyerekeknek
12. Kiserőd jobb hasznosítása
13.
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