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Tárgy: 2016 - az újpesti aktív közösségi terek kivilágításának éve 

TC: Wintermantel Zsolt polgármester, Rádi Attila alpolgármester és Tahon Róbert jegyző úr 
Tisztelt polgármester úr, alpolgármester úr, jegyző úr!  

Újpest nyilvánvalóan sportos és állatbarát város, a kerületben örvendetesen növekszik az aktív közösségi 
terek, nyilvános sportlétesítmények és kutyafuttatók száma és javul a minőségük. Ugyanakkor ezen 
létesítményeket késő ősztől kora tavaszig épp a munkaidő utáni, késő délutáni - koraesti csúcs-
időszakokban már alig lehet használni, mivel nincs megfelelő közvilágítás. 

Ezért a következő képviselő-testületi határozatra teszünk javaslatot:  

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának képviselő-testülete kiemelten fontosnak tartja a 
közterületi aktív közösségi terek fejlesztését - parkok, sport- és rekreációs létesítmények, játszóterek és 
kutyafuttatók fejlesztését. E létesítmények jobb kihasználhatósága érdekében a képviselő testület felkéri az 
illetékes polgármestert és alpolgármestereket, hogy  

1. 2016. március 31-ig készítsenek és tegyenek közzé az Újpesti aktív közösségi terek műszaki 
állapotáról szóló áttekintést; 

2. Tegyék közzé e közösségi terek 2016-18 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési terveit és 
ütemezését, különös tekintettel a közvilágítás fejlesztési lehetőségeire; 

3. fordítson kiemelt figyelmet a közösségi terek aktív időszakban történő kivilágításának fejlesztésére.  

Indoklás: 

Úgy tűnhet, hogy e határozati javaslattal egy nyitott kapun kopogtatunk sürgetőleg. Valóban, a Szabadság-
parki, a Dugonics vagy Berda futtatóba jutott egy-egy lámpaoszlop, az Ugró Gyula utcai Ebkavalkádba 
rögtön kettő is: ezek azonban a futtató területek töredékét világítják meg. A Semsey parkban, a Bárdos Artúr 
utcában, a Gyulai téren, vagy épp a Bőröndös utcában csak az utak és sétányok közvilágításából szűrődik 
be némi kis fény.  A Rózsa utcai színes sétány melletti kandeláberek belsejében (!)  világító lámpák inkább 
csak széles árnyékokat vetnek, semmint fényt adnak. A sportrajongó városvezetés nyilván pontosan tudja, 
hogy milyen egy megfelelően megvilágított rekreációs terület vagy pálya.      

Tisztában vagyunk az összetett tulajdonviszonyokkal, az engedélyezési és műszaki nehézségekkel is, de 
például a Szilas Park ettől még korom sötét esténként. Ugyancsak tisztában vagyunk azzal, hogy idézőjeles 
“fényszennyezés” mellett a zajterhelés is lakossági konfliktusokhoz vezethet. Ezért az LMP a sötétedéstől 
21.30-ig tartó időszaki kivilágítást tartaná a legjobbnak. Egyes közparkok esti zárása már most is 
megoldható, megfelelő műszaki kiépítéssel és kapcsolható lámpákkal  “Nem nagy dolog” lenne a futtatók 
világításának helyszíni lekapcsolása esténként. Akár az újpesti önkéntesek közreműködésével. Ilyeténképp 
a 17/2015. (V.29.) “közösségi együttélés” rendelet zajterhelésre vonatkozó 6. szakaszának is megfelelnénk.  

Végül: az helyi LMP októbert 12-én vetette fel ezt a témát Újpest denevérröptetői című cikkben. Október 21-
én már érkezett is egy nyilvános válasz-féleség az Újpesti Naplóban. Ha már így figyelünk egymásra, 
kommunikációt kövesse a hátározatban javasolt áttekintés, a célzott tervezés és világítás-fejlesztés 
városszerte. Legyen világosság, legyen 2016 az aktív közösségi terek kivilágításának éve!  

  Újpest, 2015. február 13. Luca nap  
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