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EMBEREK A TÉRRE - "FOGADD ÖRÖKBE A TERET" - SAJÁT PIXELEK KÖZÖSSÉGI HASZNÁLAT - FLEXIBILITÁS

pihenõ erdõ a meglévõ fás
állomány megtartásával

rendezvénytér díszburkolattal

buszmegálló

lakóépület elõtti zöld sáv
szélesítése

sétányok, lég- és vízáteresztõ
zúzottkõ burkolattal

díszburkolattal jelölt gyalogos
tengely

Tenke Tibor emlékmû

díszmedence

egyedi ülõbútorok

közterületi világítótestek

Újpalota alapköve emlékmû

közösségi ház - zöldtetõ

felszíni parkoló (63 férõhely)
fásítással
(opció: fél szinttel süllyesztett, fél
szinttel kiemelt átszellõztetett 2
szintes parkoló épület zöld fallal)

buszmegálló

"belsõ tér" - a közösségi ház
elõtere bazaltbeton burkolattal,
süllyesztett LED-es
lámpatestestekkel

gyalogos közlekedési kapu
térség, facsoportokkal, pihenõ
felületekkel, kis elemes térkõ
burkolattal

gyalogos közlekedési kapu
térség, facsoportokkal, pihenõ
felületekkel

vízpont sorok

új telepítésû parkosított
zöldfelület az épületek közötti
meglévõ zöld tengely
folytatásában

KONCEPCIÓ

Városszerkezeti és közlekedési javaslat

§ Városszerkezet

Az Újpalotai Lakótelep zöldmezõs beruházásként épült, a terület az építkezést
megelõzõen a Rákospalotához tartozott és csak az 1950-es években lett Budapest
része. A lakótelep 1969-tõl épült Tenke Tibor építész vezetésével a családi házas
lakóövezet közvetlen szomszédságába. A lakótelep tízemeletes épületeinek léptéke,
volumene, karaktere és a beépítési térstruktúrája miatt a lakótelep új városszerkezeti
rendszert alkot a város (Budapest) észak-keleti szélén.

Az új fõtér és közösségi ház az Újpalotai lakótelep fõútjainak találkozásánál található.
A területet északnyugatról a Nyírpalota út, keletrõl a Zsókavár utca, délrõl és
nyugatról a lakóépületek elõtt futó szerviz utak (Legénybíró utca) határolják. Az
elõzõekben már említett 4 negyed a városközpont funkcióit egym ás közt
területileg is m egosztva látja el: Piac épületegyüttese a kereskedelmet, a Spirál-
ház és környezete a szolgáltatást, a Fõ tér a kikapcsolódást, kultúrát és
szórakozást, míg a negyedik negyed a hitéletet biztosítja.

Ehhez a térrendszerhez viszonyulva helyeztük el az új közösségi házat és alakítottuk
ki a közösségi házzal szerves kapcsolatban lévõ burkolt közteret, zöld közparkot,
átmeneti tereket. A telepítésnél figyelembe vettük a meglévõ gyalogos és zöld
tengelyeket, a meglévõ térirányokat, környezõ térfalakat, tömegközlekedést,
gépkocsi forgalmat és parkolási lehetõségeket .

§ Tömegközlekedés

A lakótelep város felõli fõ tömegközlekedési és gépkocsis feltárása a Csömöri út
folytatásában (Drégelyvár, ill.) a Nyírpalotai úton történik. Szintén fontos a három
kerületet összekötõ, az Újpestrõl induló, a XV. kerületen át Rákosszentmihályra
vezetõ Szentmihályi út, mely északról határolja a lakótelepet. A tervezési terület
szempontjából a Nyírpalotai és Zsókavár utcai közlekedés a meghatározó .

Jelentõs a közösségi közlekedés aránya. A Nyírpalota utcában autóbusz-, a
Zsókavár utcában autóbusz-, és villamos megállókat találunk. A buszmegállók és
villamos megállók valamint a gyalogos átkelõk helyei, - igazodva az újonnan
kialakított fõtérhez és az ahhoz kapcsolódó zöldfelületekhez, új gyalogos
tengelyekhez, némiképpen módosultak. A tér gyalogos forgalmának döntõ
többségét a tömegközlekedés generálja.

§ Gyalogos forgalom

A lakótelep architektúrája valamint a megállók elhelyezkedése gyalogos tengelyeket
jelöl ki. A tervezés során ezeket a gyalogos vonulási irányokat - a megállók és
gyalogátkelõhelyek kismértékû áthelyezésével - rendeztük és racionalizáltuk
illetve a térstruktúra kialakításánál elsõdleges szempontként vettük figyelembe.

§ Telepítés

A tervezési területen lévõ Közösségi házat, Cukrászdát, Profi Élelmiszer áruházat és
az elszórtan elhelyezett kiskereskedelmi épületeket mûszaki állapotuk, jellegük és
fenntarthatóságuk miatt elbontásra javasoljuk . A meglévõ közösségi ház alaprajzi
elrendezése, tartószerkezeti rendszere nem tudja biztosítani azt a flexibilitást, amit a
pályázatban meghatározott építészeti program és az itt lakó közösségben felmerült
igények támasztanak. Mindezért a meglévõ épületállományt elbontjuk és egy új
beépítéssel az áruház felszabaduló helyére telepítettük az új közösségi házat oly
módon, hogy az épület fõ homlokzatával a tér felé fordul.

§ Parkolás

A tervezési területen Legénybíró utca és a Zsókavár utcával párhuzamos belsõ
szervizutak mentén (a régi közösségi házhoz és élelmiszerbolthoz tartozó) földszinti
lakásokra rátolt parkolókat megszüntettük, kiosztását intenzív zöld felületbe
ágyazva átszerveztük, elõsegítve ezzel is az itt lakók lakókörnyezetének
minõségének javítását, ingatlanuk felértékelõdését.
A Profi bevásárlóközpont áttelepítésével és a vendéglátó pavilonok elbontásával
parkolóhely kötelezettségek szabadulnak fel , melyeket szintén intenzív
zöldfelületekkel, meglévõ zöld tengelyek továbbvezetésével váltunk ki.
Mindamellett a közösségi házhoz elõírt 60 parkolóhely biztosításán túl nem
csökkent a lakásokra jutó parkolóhelyek száma , az szükséges parkolóhelyek
száma biztosított.

A további felmerülõ parkoló igények kielégítésére és a zöldfelületek növelésére
alternatívaként (tervi változatban is) javasoljuk mélygarázs építését az új közösségi
ház és az ahhoz kapcsolódó rendezvénytér - kisvárosi tér, alápincézésével. Ezt a
rendelkezésre álló anyagi források tükrében megfontolásra javasoljuk.

A további alternatíva (tervi változatban is) egy félszintnyit földbe süllyesztett
kétszintes parkolóház, melyet a közösségi ház mögé helyeznénk. Ez a mélygarázs
kialakításánál gazdaságosabb megoldást jelent.
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