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Előterjesztés 

A t r 

~· számú előterjesztés 

a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére 
a Budapest X. kerület, Gépmadár és Zágrábi utcai kutyafuttatók felújításáról és 

bővítéséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Csoportja az elmúlt évben felmérte a kerületben 
lévő kutyafuttatókat. A felmérés kiterjedt a kutyafuttatók méretére, műszaki állapotára, 
valamint az eszközök és játékok használhatóságára. A felmérésekből készített összesítések 
alapján került kiválasztásra, a felújításra, illetve bővítésre javasolt két kutyafuttató. A kerület 
egyik legrosszabb állapotú kutyafuttatója az 1980-as években épült Gépmadár utcai 
kutyafuttató. A drótfonatos kerítése gazdaságosan már nem javítható, jelen állapotában nem 
biztosítja a gyalogosok és a kutyák biztonságos elkülönítését. A mélyfekvésű, kitaposott 
területű kutyafuttató csapadékos időjárás esetén a nagyfelületű vízállások miatt nem 
használható. A fából készült korhadt és hiányos játszászerek felújításra szorulnak. A Zágrábi 
utcai kutyafuttató az egyik legkisebb területű létesítmény az egész kerületben. A kis mérete 
miatt sok esetben konfliktushelyzet alakul ki a futtatót használó kis és nagy termetű kutyák és 
tulajdonosaik között. A jelenlegi kialakítás nem teszi lehetővé a különböző vérmérsékletű és 
mozgásigényű kutyák elkülönítését. 

II. Hatásvizsgálat 

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: KÖKERT) mindkét 
kutyafuttató felújítására költségbecslést készített, amely az előterjesztés 2. mellékletét képezi. 
A költségbecslések összeállításánál meglévő anyagként vették figyelembe a KÖKERT 
raktárában tárolt oszlopokat és kerítéselemeket A Gépmadár utcai kutyafuttató 
költségbecslésében szereplő műszaki tartalom megvalósulása esetén magasabb színvonalú, 
nagyobb komfortfokozatú, minden időjárási körülmények között használható, biztonságosan 
elkerített kutyafuttató valósulna meg. Az eszközök és játékok felújításával tartalmasabb 
időtöltési lehetőséget lehetne biztosítani a futtatót használó kutyáknak és gazdáiknak A 
Zágrábi utcai kutyafuttató bővítésével megvalósulna a kis és nagy testű kutyák elkülönítése, 
valamint a padok kihelyezésével az idősebb emberek számára kényelmesebbé válna a 
kutyákkal történő foglalkozás. 

III. A végrehajtás feltételei 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) 
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önkormányzati rendelete financiális lehetőséget biztosít a KÖKERT-nek a Gépmadár és 
Zágrábi utcai kutyafuttatók felújítására és bővítésére. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2013. április 3. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 

.. ./2013. ( ... ... )határozata 

a Budapest X. kerület, Gépmadár és Zágrábi utcai kutyafuttatók felújításáról és 
bővítéséről 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a KÖKERT Kőbányai Non-profit 
Közhasznú Kft.-t, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésében a kutyafuttatók üzemeltetésére biztosított keretösszegből a Gépmadár és 
Zágrábi utcai kutyafuttatók felújítását és bővítését valósítsa meg az előterjesztés 2. melléklete 
szerinti műszaki tartalommal. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2013.június 30. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Városüzemeltetési Csoport vezetője 
a KÖKERT Kft. ügyvezetője 
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KŐKERT 
Kőbányai Non-profit 
Közhasznú Kft. 
1107 Budapest, Basa u. 1. 

2. me/lék/et az előterjesztéshez 

KÖLTSÉGBECSLÉS 

Zágrábi utcai kutyafuttató megnagyobbítása (bövítése) 

A kutyafuttatót jelenlegi alapterületét (9,6 m x 28,8 m = 276 m2) kétszeresére bővítjük a Zágrábi 
utcával párhuzamos, hosszanti irányba. A toldás irányába eső rövid oldali kerítést meghagyjuk, 
melybe l ,5 m széles átjáró kaput építünk. Az újonnan épített rövid oldali kerítésbe szintén l ,5 m 
széles kaput építünk be. A felszereltségét bővítjük. Ivókút telepítését nem javasoljuk, mert az magas 
költségen, a Zágrábi utca alatti átvezetéssei valósítható meg. 

Költségek: 

Kerítés 
28 db kerítéselem raktáron van, nem kell megvenni 
30 db oszlop raktáron van, nem kell megvenni 
2 db kapu (150xl50xl00 cm): 
180 db csavar +anya (speciális): 
30 db műanyag oszlopzáró kupak: 
45 zsák száraz beton (40 kg): 
l csomag (25 db) vágókorong: 
20 l üzemanyag (aggregátorhoz): 
egyéb anyag: 
kerítésanyag összesen: 
kerítés munkadíj: 
Kerítés összesen: 

Egyebek: 
rávezető gyalogos útvonalak burkolása betonlappal: 
2 db kutyafuttató tábla: 
2 db hulladékgyűjtő edény: 
2 db pad: 
l db kutyaürülék-gyűjtő edény: 
Egyebek összesen: 

Zágrábi u.-i kutyafuttató bruttó költsége összesen: 

226 OOO Ft 
45 OOO Ft 

l 500 Ft 
67 500 Ft 

5 OOO Ft 
9 OOO Ft 

l O OOO Ft 
364 060 Ft 
160 OOO Ft 

524 OOO Ft 

180 OOO Ft 
30 OOO Ft 
50 OOO Ft 

120 OOO Ft 
80 OOO Ft+ üzemeltetés 5 OOO Ft/hó 

460 OOO Ft 

984 OOO Ft + üzemeltetés 5000 Ft/hó 

Gépmadár utcai kutyafuttató felújítása 

A kutyafuttató jelenlegi 675m2 -es alapterülete a felújítás során nem változik. A belépést továbbra is 
két kapun keresztül biztosítjuk. A jelenlegi felszereltségét (l db külső és l db belső kutyaürülék
gyűjtő edény ,2 db hulladékgyűjtő edény, 3 db pad, játékok) ivókúttal bővítjük. 
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Költségek 

Kerítés 
54 db kerítéselem raktáron van, nem kell megvenni 
55 db oszlop raktáron van, nem kell megvenni 
2 db kapu raktáron van, nem kell megvenni 
400 db csavar +anya (speciális): 
60 db műanyag oszlopzáró kupak: 
70 zsák száraz beton (40 kg): 
l csomag (25 db) vágókoron g: 
30 l üzemanyag (aggregátorhoz): 
egyéb anyag: 
kerítésanyag összesen: 
kerítés munkadíj: 
Kerítés összesen: 

Belső felújítás: 
tereprendezés, betonlap tipegő szintbehelyezés pótlással: 
eszközök, játékok felújítása: 
Belső felújítás összesen: 

Egyebek: 
2 db kutyafuttató tábla: 
1 db ivókút telepítése: 
rávezető gyalogos útvonalak murvás sármentesítése: 
Egyebek összesen: 

Gépmadár u.-i kutyafuttató bruttó költsége összesen: 

Budapest, 2013. március 22. 
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100 OOO Ft 
3 OOO Ft 

105 OOO Ft 
5 OOO Ft 

15 OOO Ft 
15 OOO Ft 

243 OOO Ft 
250 OOO Ft 
493 OOO Ft 

200 OOO Ft 
400 OOO Ft 
600 OOO Ft 

30 OOO Ft 
300 OOO Ft 
400 OOO Ft 
730 OOO Ft 

1823 OOO Ft 

Hancz Sándor s.k. 

ügyvezető 


