Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testület ülése
Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási
Főosztály

,

/

Budapest,

Tárgy: Javaslat kutyaürülék gyűjtők kihelyezéséhez
forrás biztosítására
Tisztelt Képviselő - testület!
A főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) számú Főv. Kgy. Rendelete 4.§ (5)
bekezdése valamint az 54/2008. (XI.21.) számú az állattartásról szóló önkormányzati rendelet 6.
§ (3) bekezdése alapján az ebek ürítése esetén a közterület szennyezésének megszüntetéséről
(eltakarításáról) az eb sétáitatója köteles gondoskodni. Ugyanezen önkormányzati rendelkezés 6.§
(4) bekezdése tartalmazza azt is, hogy a szilárd ürülék közterületről történő eltávolítása
érdekében ebsétáltatás során az eb tartója köteles megfelelő számú e célra rendszeresített és
alkalmas eszközt magánál tartani.
A fenti rendelkezések és a köztisztaság megőrzése érdekében az elmúlt években több helyszínen
alakítottunk ki kutyafuttatót és helyeztettünk ki kutyaürülék gyűjtőket (ld. melléklet.), melyeket
folyamatosan az érvényben lévő szabályozásoknak megfelelően üzemeltetünk.
Minden közterületen, park területen a lakosság ellenállása miatt kutyafuttató kijelölésére nincsen
mód. Bízva a kutyatulajdonosok hozzáállásában, az egyetlen kultúrált formában és szabályozások
(2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról) szerint végrehajtott gyűjtési és
ártalmatlanítási mód a kutyaürülék gyűjtők kihelyezése, melyre a lakosság körében egyre
nagyobb igény van.
A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 296/2010. (IV. 15.) sz. határozatával
döntött, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közterületein kutyaürülék
gyűjtők kihelyezése és üzemeltetésére, valamint meglévő kutyafuttatók és kutyaürülék gyűjtők
üzemeltetésére kiírt pályázat nyertesének a KOSÁR Kft-t (1125 Budapest, Gyöngyvirág u. 21.)
hirdeti ki.
A Bizottság egyben felkérte a polgármestert bruttó 2.925.000,- Ft vállalási összeggel és 2010.
május l-jétől 2011. május 1-jéig terjedő időszakra a meglévő kutyaürülék gyűjtők és
kutyafuttatók karbantartására vállalkozási/karbantartási szerződés megkötésére.
A költségvetésben rendelkezésre álló 3.000 e Ft fedezet csak a meglévő kutyafuttatóink és
kutyaürülék gyűjtőink üzemeltetésére elegendő és az új kutyaürülék gyűjtők kihelyezéséhez
további fedezet szükséges. A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 297/2010.
(IV. 15.) sz. határozatával javasolta a képviselő-testületnek, hogy további 15 db kutyaürülék
gyűjtő kihelyezésére és üzemeltetésére a felhalmozási célú általános tartaléka terhére 2.000.000,Ft-ot biztosítson.
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A pályázatban beadott ajánlat alapján 15 db kutyaürülék gyűjtő kihelyezése bruttó 993.750,- Ftba (nettó 53.000,- Ft/db) és 12 havi üzemeltetése 960.000,- Ft-ba (havonta 64.000,-) kerül, azaz
mindösszesen 1.953.750,- Ft.
A 15 db kutyaürülék gyűjtő kihelyezését a Környezetvédelmi Osztály javaslatait és a
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntéseit figyelembe véve végezné el a
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály.
A fentiek alapján kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy az alábbi javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros
X. kerület Kőbányai Önkormányzat területén 15 db kutyaürülék gyűjtő kihelyezésére és
üzemeltetésére a felhalmozási célú általános tartaléka terhére 2.000.000,- Ft-ot biztosít.
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X. kertilet 2009-ben telepített 22 db kutyaürülék gyűitőláda
Sportliget Harmat u. (Braun-al szemben)
Sportliget Harmat u. (zsusalussal szemben)
Bányató u. 6.-al szemben sétányon
Bányató u.-Sütőde u. park
Sibrik M. u. (Mádi u. előtt) park
Ohegy park
Csajkovszkij park
Rottembiller kert
Vkp. (Pataki-Halom)
Vkp. Templom mögött
Ihász ltp. (Mádi u. felöl)
Gyógyszertár mögött (Harmat-Mádi között)
Összesen :

1 db
1 db
1 db
2 db
1 db
8 db
2 db
2 db
1 db
1 db
1 db
1 db
22 db

Meglévő kutyafuttatók kutyaürülék gyűitőládával
Ágnes park (Vásárló u.) 300 m2
Tavas u. - Bányató u. sarok 800 m2
Mádi u. - Tavas u. sarok 300 m2
Harmat u. - Bebek u. sarok 300 m2
Veszprémi u. - Halom u. sarok (ideén Csajkovszkij parkba kerül áthelyezésre) 375 m2

Kerepesi út - Gyakorló köz sarok 800 m2
Zágrábi u. 17. út menti széles sáv 300 m2
Somfa köz - Bihari út sarok 225 m2
Rottenbiller kert (idén áthelyezésre kerül) 500 m2
Óhegy park Szlávy u. felől 800 m2
Gőzmozdony u. Penny mögött 300 m2
Gyöngyike u. - Csila u. sarok Csilla u. folytatása töltés mellett 300 m2
1 db kutyaürülék gyűjtő a Szent László téren a Bánya u. felől (nincs kutyafuttató)
Mindösszesen 12 db kutyafuttató gyűjtőládával
Különálló gyűjtőedény 23 db

2009-ben kihelyezett kutyaürülék gyűjtők találhatósága
"•JlmfYwii,

-^ft<'■"■*

