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Pöttyös u. 9. játszótér 

 

- Popey ivókút helyett másik típusra van szükség 

- további két pad kihelyezése a kicsik játszóterére 

- párakapu kihelyezésének kérdése,  vízcsatlakozási pont kiépítése szükséges 

- mászófal kihelyezésének kérdése a nagyok játszóterére 

- további egy pingpongasztal kihelyezése a meglévő mellé 

- vizes játszószer kihelyezésének a kérdése (nem javasoljuk) 

- 1,2 m szélesek legyenek a közlekedő járdák 

- középső részen összegyűlik a víz, kulé kavicsos szikkasztó kérdése, vagy mini száraz tó kérdése növényekkel 

körbe ültetve (sás) 

 

Szakiroda javaslata: 

- padok alatt legyen szilárd burkolat, a járdák mentén  

- öntött gumi burkolatban ne legyen pad 

- járdák további egyszerűsítése, esetleges eltolása, azok racionalizálása 

- hajó körül nem látni a védőtávolságot, nincs rajta a terven az északi irány, közművekkel kiegészítés 

- pad-asztal szett eltávolítása a középső részen 

 

egyéb megállapítások: 

- Dési H. u. mögötti területen elkerítés kérdése, fenntartásbeli hiányosságok miatt, a társasház közös 

képviselője javaslatára a ház lakói vállalnák a terület fenntartását 

- az átjáró két végénél a kapuk eltávolítása a kérés, amennyiben van rá lehetőség a kerítés részt is, de az 

nem feltétlenül szükséges (közös képviselőkkel egyeztetés szükséges) 

- támfal javítása, deszkázása (helyenként) 

- lépcső kialakítása két fa közötti részen, hozzá tartozó „tipegő” kérdése 

- fenntartási munkálatok gyakoriságának növelésére lenne igény (gallyazás, száraz gallyazás)  

- díszcserjék kérdése (illemhelynek használják) - ifjítás javasolt 

- öntött gumiburkolat nem természetes anyag 

- homokozó körüli öntött gumival borított kiemelt szegély nem természetes anyag 

- nagyjátszótéren nincs nyitva az illemhely, nincs megfelelő módon üzemeltetve 

- szeretnének kiépített illemhelyet (nem javasoljuk) 

- mikor kerül sor a játszótér kivitelezésére? 

 

Ifjúmunkás 32. játszótér 

 

- a játszótér mögötti útszakasz bontásának kérdése, ennek kapcsán a játszótér bővítése a járdáig kérdése, ott 

lévő cserjék, fák kérdése (II. ütemben javasolt tervezni, kivitelezni) 

- a játszótér körüli út pollerekkel történő lezárása, hogy ne lehessen körbe menni (két oldalt) 

- további két pad kihelyezése 

- egyik bejárat kezdetben lezárása, későbbiekben lehet végleges kerítés építése kapu helyett 

 

 

 



Szakiroda javaslata: 

- faültetés a déli részre játszótéren belül 

 

egyéb megállapítások: 

- ½ 3-7 ig több korosztály van jelen a játszótéren, sok gyerek, több korosztály együtt problémás pl . 

dohányoznak a játszótéren 

- aszfaltos sportpálya bontásának kérdése 

- játszótér mögötti széles járda felújításának kérdése (töredezett, több akna, botlásveszély…stb.) 

- fenntartási munkálatok gyakoriságának növelésére lenne igény (cserjemetszés) 

- mikor kerül sor a játszótér kivitelezésére? 

 

Üllői 189. fitnesz park 

 

- a meglévő játszótér funkcióváltása rendben 

- további két pad kihelyezése 

- a közlekedő járdák 1,2 m szélesek legyenek 

 

egyéb megállapítások: 

- fenntartási munkálatok gyakoriságának növelésére lenne igény (cserjemetszés) 

- mikor kerül sor a játszótér kivitelezésére? 

 

Egyetértés 1-3. játszótér 

 

- játszótér terve rendben van 

- további egy pad elhelyezése 

- ivókút  kiépítése (40 fm vezeték), trafóház mögött kerti csap 

- közlekedő járdák 1,2 m szélesek legyenek 

 

egyéb megállapítások: 

- fenntartási munkálatok gyakoriságának növelésére lenne igény (cserjemetszés, fűnyírás általánosságban, 

díszcserje csoportok kialakítása) 

- mikor kerül sor a játszótér kivitelezésére? 

 

 

Csengettyű 9-11. játszótér 

 

- plusz hulladékgyűjtő elhelyezése játszótéren belülre 

- a közlekedő járdák 1,2 m szélesek legyenek 

- játszótér elhelyezése, kialakítása rendben 

- Popey ivókút cseréje másik típusra 

- mikor kerül sor a játszótér kivitelezésére? 

 

 

 


