
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 
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(J.) • számú előterjesztés 

a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére 
a Budapest X. kerület, Kápolna utca 1-23. szám alatti társasház lakóinak kérésére 

kutyafuttató kijelöléséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

Az Állampolgári Jogvédő Liga Panasziroda vezetője, Bányai Péter Mihály a Budapest X. 
kerület, Kápolna utca 1-23. szám alatti társasház lakói kérését tolmácsolva kérelmet terjesztett 
elő, melyben előadja, hogy a lakók több fórumon jelezték a kutyafuttató létesítési igényüket, 
amit azzal indokolnak, hogy "a házban sok a kutya, az ürülék eltakarítására felszólító táblák 
nem kerültek kihelyezésre, és a sok apró gyerek gyakran kerül fertőzésveszélyes helyzetbe. 
Cs. Nagy Lajos lakó szakemberként vállalná, hogy anyagbiztosítás esetén önkéntes 
munkában, a házbeliekkel a futtatót elkészíti, és a többi kutyatulajdonossal együtt takarítani is 
fogják a területet". 

A kutyafuttató helyszínéül a Kápolna utca l. számmal szemben lévő, a Vaspálya utcai 
zöldterületet jelölték meg. 

A Hatósági Iroda munkatársa helyszíni szemlén megállapította, hogy a MÁV terület melletti 
hely rendkívül kicsi, megközelítése a forgalmas Vaspálya utcán keresztül történhet, viszont a 
lakótelepen megfelelőbb terület nem áll rendelkezésre. 

A mögötte lévő elkerített, korábban autójavítóként üzemelő, de üresen álló terület teljes 
egészében burkolt felületű, kutyafuttatónak nem alkalmas. 

A beadvány az előterjesztés 2. mellékletét, a fényképfelvételek az előterjesztés 3. mellékletét 
képezik. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében 
foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. február 7. 

Törvén>'ességi szempontból ellenjegyzem: 

\ .. t.; (,'1 
dr. Szabó Krisztián 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 

.. ./2012. ( ...... ) határozata 

a Budapest X. kerület, Kápolna utca 1-23. szám alatti társasház lakóinak kérésére 
kutyafuttató kijelöléséről 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest X. kerület, Kápolna utca 1-23. 
szám alatti társasház kérelmére a Budapest X. kerület, Vaspálya utcaMÁV kerítésemelletti 
területet kijelöli kutyafuttató létesítésére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. március 31. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
Hatósági Iroda vezetője 
KŐKERT Kft. ügyvezetője 
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"Val[] Magdi" <valo_magdi@kobanya.hu>; "Dobrai Zsuzsanna" <dobraizsuzsanna@kobanya.hu> 
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From: bányai péter mihály 
Sent: Monday, December 12, 201110:14 AM 
To: kobph@kobanya.hu 
Cc: info@banya.hu 
Subject: Kápolna u. 1-23 lakossági kérések 

Tisztelt Önkormányzat! 

A Kápolna u. 1-23. szám alatt lakók kéréseit (kutyafuttató, garázssor) és egy civil 
szervezetcsoport (bővebben: www.civilia.hu) javaslatát küldöm meg, az építési-, 

környezetvédelmi-, és közlekedési osztály részsére, de miután mindhárom témáról mái 
száltok/írtok o Polgármester Úrnak, kérem részére is átadni! 

Tisztelettel, 

Bányai Péter Mihály 
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