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Előterjesztés 

2-b1 . szá~úelőterjesztés 

a Kerületfejlesztési és Környezetvédel~i Bizottság részére 
kutyaürülék-gyűjtő kihelyezéséről 

I. Tartal~i összefoglaló 

Önkormányzatunk évek óta igyekszik fejleszteni a kutyasétáltatás kultúráját a kerületben. 
Ennek érdekében 2012. évig 12 kutyafuttató került kiépítésre, melyek területére kutyaürülék
gyűjtőket is kihelyeztünk. A közterületeken található kutyaürülék-gyűjtők száma összesen 64 
db, amelyek a kerület különböző pontjain kerültek kihelyezésre. Az intézkedésekkel a 
közterületek tisztaságán kívánunk javítani. 
A kutyaürülék-gyűjtőket aKÓKERT Kft. megbízásában a KO-SÁR Kft. üzemelteti. 

A KÖKERT Kft. tájékoztatásaszerint erre az évre rendelkezésre álló keretösszeg a meglévő 
kutyaürülék-gyűjtők üzemeltetésére elegendő, de kevés számú edény kihelyezése forrás 
átcsoportosításával megoldható. 

A Hatósági Irodával és a KÓKERT Kft.-vel egyeztetve javasolt - lakossági kéréseket is 
figyelembe véve -az alábbi helyszínekre új kutyaürülék-gyűjtő kihelyezése: 

l. Kápolna utcai lakótelepen, zöldterületen l db (márciusi bizottsági döntés) 
2. Gyakorló utca 17-19. szám elé, zöldterületen l db 
3. Lavotta utca 1-5. szám elé, zöldterületen l db 

A fentieken felüllakossági kérés érkezett a Liget utca 46. szám, valamint a Kada utcai posta 
környékére vonatkozóan. A költségvetési források szűkössége folytán a kutyaürülék-gyűjtők 
kihelyezése ezeken a területekenjelenleg nem valósíthaták meg. 

Jelen előterjesztés mellékletét képezi egy térkép, a kutyaürülék-gyűjtők elhelyezkedésérőL 

II. Hatásvizsgálat 

A kerület köztisztasági helyzeténekjavítása érdekében szükséges további kutyaürülék -gyűjtők 
kihelyezése. A kutyatulajdonosok sétáltatás során igénylik a közterületen a kutyaürülék
gyűjtőket, a zacskóban összegyűjtött hulladék elhelyezésére. 
A környezettudatos magatartás kialakításához a kutyaürülék-gyűjtők biztosítása, valamint a 
lakosság folyamatos tájékoztatása elengedhetetlenül szükséges. 
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III. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2012. április 2. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

dr. Sza o Krisztián 
jegyző 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 

.. ./2012. (... . .. ) határozata 

kutyaürülék-gyűjtő kihelyezéséről 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 3 darab kutyaürülék-gyűjtő 
kihelyezéséről dönt az alábbi helyszínekre: 

l. Kápolna utcai lakótelepen, zöldterületen l db 
2. Gyakorló utca 17-19. szám elé, zöldterületen l db 
3. Lavotta utca 1-5. szám elé, zöldterületen l db 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. június 30. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 
a KÖKERT Kft. vezetője 




