
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

J.:J,j--:számú előterjesztés 

a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére 
a kutyafuttatók helyzetéről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (a továbbiakban: KKB) a 20/2012. (IV. 
12.) határozatával felkérte a polgármestert, hogy készíttessen egy áttekintő előterjesztést a 
kutyafuttatók helyzetéről. 

Önkormányzatunk évek óta igyekszik fejleszteni a kutyasétáltatás kultúráját a kerületben, 
amelynek érdekében mindeddig 12 db kutyafuttató került kiépítésre. Első helyszínként a 
Vásárló utcában és a Rottenbiller parkban létesült kutyafuttató, mely utóbbi később az ATV 
épület mögé került új telepítésset 2004-ben a Kerepesi út és a Gépmadár utca között 
kutyajátszótér került kialakításra. 

A KKB 282/2007. (XII. ll.) határozata alapján a 2008. évben az alábbi kilenc helyszínen 
került kutyafuttató kialakításra: 

l. Halom utca- Veszprémi utca sarkán (a Csajkovszkij parkba került áthelyezésre ), 
2. Harmat utca - Bebek utca sarkán, 
3. Óhegy-parkban a Szlávy utca felől, 
4. Tavas utca- Mádi utca sarkán, 
5. Tavas utca- Bányató utca sarkán, 
6. Gőzmozdony utcában a Penny Áruház mögött, 
7. Zágrábi út menti széles sávban, 
8. Somfa köz - Balkán utca sarkán, 
9. Csilla utca ki nem épített területén (Gyöngyike utca végénél), 

A Harmat utcában a bányaterület mellett a kiépített kutyafuttató megszüntetésre került. 

A jelenleg üzemelő 12 db kutyafuttatóról a KÓKERT Kft. az előterjesztés 2. mellékletét 
képező összesítést készítette, amely tartalmazza az adott kutyafuttató területét és a rajta lévő 
játszóeszközök számát, valamint fényképfelvételeket az egyes helyszínekrőL 

A KKB 119/2009. (VIII. ll.) határozatában egyetértett azzal, hogy a Budapest X. kerület, 
Csősztorony utca - Ihász köz - Mádi utca - Harmat utca által határolt parkban a társasházak 
közös képviselőivel egyeztetve kutyajátszótér kerüljön kialakításra. A lakóközösség 
véleményét kikérve a volt pincerendszer feletti betömedékelt területen hozzájárultak 
kutyajátszótér kialakításához. A határozat és a lakóközösség nyilatkozata az előterjesztés 3. 
mellékletét képezi. A kutyafuttatót a KÓKERT Kft. a KKB 20/2012. (IV. 12.) határozata 
alapján alakítja ki. 

A Hatósági Iroda és a KÖKERT Kft. a lakossági panaszokra és a körülményekre tekintettel 
javasolja a Vásárló utcában a játszótér mellett lévő kutyafuttató megszüntetését. A játszótér és 
a kutyafuttató közvetlen egymás mellett található, közös kerítéssel. Emiatt előfordulhat, hogy 



a kutyák megharapják a gyermekeket vagy a kutyaürülék bejut a játszótérre, ami 
közegészségügyileg veszélyes. 

Bejelentés érkezett a Zágrábi út 15-17. számmal szemben lévő kutyafuttató állapotával 
kapcsolatban, kérelmezik az áthelyezését. A bejelentő szerint se fű, se árnyékot adó fa nem 
található rajta. Sajnos az állatok kikoptatják a területet. 
A kerítés áthelyezése jelentős költséggel járna, ezért a jelenlegi állapot megváltoztatása forrás 
hiányában nem lehetséges. 

II. Hatásvizsgálat 

A KÖKERT Kft. szakemberei összeállították a kerületben jelenleg működő kutyafuttatók 
listáját. A Vásárló utcai játszótér mellett üzemelő kutyafuttató a körülményeket figyelembe 
véve megszüntetésre javasolható, ezzel a szomszédos játszótéren levő kismamák és gyerekek 
nagyobb biztonságban lehetnek és a fertőzésveszély is elhárul. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kutyafuttatókról 
készült tájékoztatót tudomásul veszi és meghozza az előterjesztés l. mellékletét képező 
határozatot. 

Budapest, 2012. május 3. 

Radványi Gábor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 

... /2012. ( ...... ) határozata 
a Vásárló utcában lévő kutyafuttató megszüntetéséről 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest X. kerület, Vásárló utcában 
lévő kutyafuttatót megszünteti. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. július 15. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 
a KŐKERT Kft. ügyvezetője 
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Jegyzői Iroda 
Szervezési és Ügyviteli Csoport 

KIVONAT 
BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA 

2009. augusztus ll-i ülésének jegyzőkönyvéből 

119/2009. (VIII. ll.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(6 igen szavazattal, l tartózkodással) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a "Révész Máriusz egyéni javaslata a 
Bp. X. kerület Csősztorony u. - Ihász köz - Mádi u. - Harmat u. által határolt parkban 
elkerített terület kutyafuttatóként történő kijelölésére" tárgyú előterjesztést megtárgyalta és 
egyetért azzal, hogy a társasházak közös képviselőivel egyeztetve a kerületi szabályozási terv 
környezetalakítási javaslatának megfelelőerr kutyajátszótér kerüljön kialakításra. 
A bizottság felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Jelen kivonat l eredeti példányban került kiállításra. 



BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIV ATALA 
ÉPÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI FÖOSZTÁL Y 
KÖR_l\NEUETVÉDELMI OSZTÁLY. 

Tárgy: kutyafuttató kialakítására tett javaslat. 

Köszönettel vettük az Ihász köz körzetére vonatkozóan kialakítandó kutyafuttató helyszínét 
illető véleménykutató levelüket 

Lakószövetkezetünknél végzett közvélemény kutatásunk eredményét az alábbiakban foglaljuk 
össze: 

l. A mellékelt téképvázlaton bejelölt elrendezést illetően az ebtartók körében a vélemények 
megoszlanak. 
2. A józan logika és a várható költség ráfordítás valamint az, hogy a pihenőpark humán 
használati területéből ne kelljen elvenni egyetlen négyzetmétert sem azt diktálja, hogy a 
csatolt térképvázlaton .... 2 .... számmal jelölt terület lenne a leg megfelelőbb. 
Ugyanis az jelenleg kihasználatlan és elhanyagolt gazos terület mely már eleve is körbe van 
kerítve, mindössze a harmat u. felőli oldal kerítése szorul némi javításra. 
3. A közterület használat ilyen módon történő szabályozását örömmel vesszzük köztisztasági 
és közegészségi okoknál fogva is, de megjegyezni kívánjuk, hogy annak csak akkor van 
értelme, ha a szabályok betartására is kellő intézkedés történik az Önkormányzat részéről. 

Kéljük válaszlevelünk szives elfogadását és a jövőt illetően is köszönettel vesszük, ha 
lakókörzetünkre nézve az intézkedéseket megelőző véleményalkotási lehetőséget biztosítanak. 

Budapest, 2009. szeptember.08. 

Mádi u.S. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 
Orem Tibor elnök. 

• 3Ul.iAPE~T X. MADI ÍJ 
;:;. SZ. lAKASSZÖVETK~"·e-8 x . ,~;;<.r;; 

·P ., illász kö1 B 
Adósz.: 1 0095894~ 1.42 
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