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III. ÜTEM

A Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett Tér_KÖz városrehabilitációs pályázat „A” jelű – közterületek komplex megújítása alkomponensre a Kőbányai Önkormányzat pályázatot nyújtott be az Újhegyi lakótelep gyalogos tengelyét alkotó sétány 

komplex közterületi megújítására és az ehhez kapcsolódó társadalomfejlesztési és közösségépítő programok megvalósítására.  

A támogatás alapvető célja a város köztereinek, utcáinak és kapcsolódó épületeinek megújítása fenntartható módon, több, egymást erősítő beavatkozás együttes alkalmazásával, melyek közül kiemelten fontos a közterületek fizikai megújítása innovatív 

programok támogatásával, új gazdasági- és közösségi funkciók megjelenésének ösztönzése helyi kezdeményezések alapján, új és ökologikus szemléletű hasznosítási ötletek kidolgozása és a helyi társadalmi kohézió megerősítése. Ezen támogatási célokat 

az alábbi célok kitűzésével és az alábbi beavatkozások megvalósításával tervezi az önkormányzat elérni.

1. a sétányon lévő szolgáltatások, intézmények akadálymentesebb megközelítése, valódi látványkapcsolat és méltó előtér megteremtése a térfalak és a sétány vizuális összekötésével, a sétány közterületeinek átstrukturálásával:

•	 akadálymentes rámparendszerek kialakítása a sétányra merőleges gyalogos kapcsolatok erősítése, a lakótelep és a sétány közötti kapcsolatok erősítése érdekében;

•	 a sétány zöldfelületeinek megújítása az értékes fás növényállomány megtartásával, a cserjeszint átértelmezésével.

2. a sétány közösség-összetartó erejének növelése a közterületi funkciók bővítésével:

•	 korosztályos játszóterek a gyerekeknek a nagycsaládosok igényeinek megfelelően; 

•	 játszó- és sportterület a fiataloknak a lakóterületek és a lehetséges zajforrások minimalizálásával;

•	 kiülős beszélgetős helyek, rekreációs felületek, sportszerek az idősebbeknek;

•	 a közösségi funkciójú térfalak közelében a sétányon találkozási pontok, pihenők, szabadtéri kiállítások, kisebb rendezvények lebonyolítására alkalmas szabadtéri helyszínek létrehozása.

3. jobb szolgáltatások nyújtása az Újhegyi sétány 16. szám alatti épület átalakításával: 

•	 a közösségi ház felújítása, kibővítése;

•	 a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fiókja felújítása, kibővítése;

•	 fedett játszóház kialakítása a játszótérhez kapcsolódóan;

•	 nyitott-fedett piactér kialakítása az épület részleges visszabontásával és kistermelői piac megszervezése.

4. Az Újhegyi lakótelep helyi társadalmi kohéziójának megerősítése társadalomfejlesztési és közösség programok megvalósításával, civil szervezetek bevonásával:

•	 a kölcsönösséget, az egymás iránti bizalom helyi szintű erősödését eredményező közösségépítő programok;

•	 kompetenciafejlesztő, a munkába állást és a sikeres életutat segítő társadalomfejlesztési programok;

•	 mesepedagógiai foglalkozások és kreatív kézműves programok gyerekeknek.

A projekt üzenete határozott: a tervezett beavatkozásokkal a Kőbányai Önkormányzat azt kívánja elérni, hogy az Újhegyi lakótelep életében olyan pozitív megújítás történjen, amelynek hatására a közterületi használattal és a közösségi ház használatával egy 

összetartóbb lakóközösségű, vonzó, élhető, minden korosztály számára kényelmesen használható városrésszé formálódik az Újhegyi lakótelep, ahol jó lakni.
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Koncepció a túlnőtt cserjeállomány által kitakart üzletek vizuális felszabadítása
az átközlekedések komplex akadálymentesítése
a korzó hangulat megteremtése.



Zöldlépcső koncepció kialakítása a támfalas növénykazetták helyett
Vizuális akadálymentesítésBányató utcai bejárat



Vizuális akadálymentesítés
Bányató utcai bejárat
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Vizuális akadálymentesítés
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Vizuális akadálymentesítés
Közösségi ház



Funkcionális akadálymentesítés
Piac



Éltes Mátyás Általános Iskola
Funkcionális akadálymentesítés



Tóvirág park
Közösségi helykialakítása

Ilyen volt

Ilyen lett



Üzletek előtt
Funkcionális akadálymentesítés
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