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I. Tartalmi összefoglaló 

Kőbánya játszóterein, parkjaiban fokozatosan biztosítjuk a vízvételi lehetőséget annak érdekében, 
hogy a meleg nyári napokon a játszótéren, a parkban tartózkodó gyerekek és az őket kísérő 
felnőttek enyhíteni tudják a szomjukat. 
A tavalyi évben 3 helyen került kiépítésre ivókút, a vadaspark területére, a Gyalog utca - Fagyal 
utca- Szegély utca találkozásánállévő játszótérre, valamint a Mádi utca- Harmat utcai játszótérre. 
Az idei évben is a javaslat megtételénél szempont, hogy olyan helyen kerüljön telepítésre ivókút, 
amelyet sokan látogatnak, és távolabb helyezkedik el a lakóépületektőL 
Az ivókutakon felül javasolern az Ihász parkban egy újonnan kialakuló kutyajátszóhelyre kutyaitató 
kihelyezését, amelyet a kutyatulajdonosok is kezdeményeztek 

A fenti szempontokra és a KÖKERT Kft.-vel, illetve a Hatósági Irodával folytatott egyeztetésekre 
figyelemmel az alábbi helyszínekre javasolern ivókút, illetve kutyaitató kihelyezését: 

l. Csajkovszkij parkba (ivókút) 
2. Bihari- Balkán utcai játszótérre (ivókút) 
3. Óhegy parkba, a kreszpálya mellé (ivókút) 
4. Ihász parkba (ivókút) 
5. Ihász parkba, akiépítésre kerülő kutyafuttatóba (kutyaitató). 

A KŐKERT Kft. tájékoztatása szerint a 4 darab ivókút, illetve l darab kutyaitató kihelyezésének 
költsége a Kft. költségvetésében rendelkezésre áll. 

II. Hatásvizsgálat 

Az ivókúthálózat bővítésével javulni fog a játszótereken, valamint a parkokban tartózkodó szülők és 
gyerekek ivóvízzel történő ellátása. Főkéntameleg nyári napokon, kánikula idején nélkülözhetetlen 
a szabadban játszók vízellátása, közérzetük javítása. Egy kialakuló kutyajátszóhelyen vízvételi 
lehetőséget biztosítunk a kutyák számára is. 

III. Döntési javaslat 

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 

... /2012. ( ... ... )határozata 

ivókutak létesítéséről 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ivókutak, illetve kutyaitató kihelyezését 
kezdeményezi az alábbi helyszíneken: 

l. Csajkovszkij parkba (ivókút) 
2. Bihari -Balkán utcai játszótérre (ivókút) 
3. Óhegy parkba, a kreszpálya mellé (ivókút) 
4. Ihász parkba (ivókút) 
5. Ihász parkba, akiépítésre kerülő kutyafuttatóba (kutyaitató). 

Határidő: 

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


