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Előterjesztés  

a Közrend- és Állatvédelmi Bizottság részére 

kutyaürülék-gyűjtő edények kihelyezéséről, bontásáról és cseréjéről 

 

I. Tartalmi összefoglaló 

 

A közterületek tisztán tartása, a kutyák közterületi sétáltatásával összefüggő szennyezések 

megelőzése érdekében a Kőbányai Önkormányzat a kerület számos közterületi helyszínén helyezett 

el kutyaürülék-gyűjtő edényeket. Az Önkormányzat folyamatosan vizsgálja az edények állapotát, 

kihasználtságát és az esetleges újonnan felmerülő igényeket, és ezekre figyelemmel hoz döntést a 

kihelyezésekről, illetve azok felülvizsgálatáról. 

 

Civil szervezetek és lakossági javaslatok alapján helyszíni szemléket követően került összeállításra 

azoknak a közterületi helyszíneknek a listája, ahová javasolt kutyaürülék-gyűjtő edény kihelyezése. 

A Kőkert Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. (a 

továbbiakban: Kőkert Kft.) megvizsgálta a meglévő gyűjtőedények kihasználtságát, mely felmérés 

alapján néhány helyszínen javasolom a régi, rossz állapotú és kisebb kihasználtságú gyűjtőedények 

elbontását és az új típusú edények nagyobb forgalmú területekre történő elhelyezését. Az új 

helyszíneket, valamint a bontásokat az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozattervezet 

határozza meg, a térkép az előterjesztés 2. mellékletében található. 

 

A meglévő közterületi kutyaürülék-gyűjtő edények műszaki állapota az időjárásnak kitettség és a 

használat miatt fokozatosan romlik, jelentős részüket cserélni vagy javítani szükséges. 2020-ban a 

legrosszabb állapotú 25 gyűjtőláda új típusú edényre történő cseréje megtörtént, a 2021. évben 

további 50 gyártása és a Kőkert Kft. részére történő átadása is megtörtént. A Kőkert Kft. javaslata 

alapján további 35 helyszínen javasolom a gyűjtőedények cseréjét az előterjesztés 1. mellékletében 

foglalt határozattervezet szerint. 

 

II. Hatásvizsgálat 

 

A felelős kutyatartás elősegítéséhez, Kőbánya utcáinak tisztántartásához, élhetőbbé tételéhez, a 

parkok, utcák rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükség van arra, hogy az állattartók 

a napi kutyasétáltatás során a kutyaürüléket összeszedjék, és legyen lehetőségük azt megfelelő 

gyűjtőedényben elhelyezni. A 13 darabos bővülés is hozzájárul a cél eléréséhez. A meglévő 

gyűjtőedények avult állapota miatt az eszközök ütemezett cseréje a fentieken kívül Kőbánya 

közterületeinek rendezettségéhez, a településkép javításához is jelentősen hozzájárul.   

 

III. A végrehajtás feltételei 

 

Az edények rendszeres ürítéséről a Kőkert Kft. az Önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés 

keretében gondoskodik, egy edény havi ürítési költsége nettó 7000 Ft. A tervezett 13 többletedény 

évi üzemeltetési többletköltsége nettó 1 092 000 Ft/év. 

 

A tervezett 13 többletedény kihelyezéséhez, további 4 edény bontásához és új helyszínre történő 

kihelyezéséhez és 35 edény cseréjéhez a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. 

évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 7. pontjában nettó 



 

5 000 000 Ft áll rendelkezésre. A Kőkert Kft. üzemeltetési költségeinek növekedése a 13 darabos 

bővülés után nettó 1 092 000 Ft/év. A további edénycserékre, illetve kihelyezésekre a 2022. évi 

költségvetésben javasolom a szükséges forrás tervezését.  

 

IV. Döntési javaslat  

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közrend- és 

Állatvédelmi Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

 

Budapest, időbélyegző szerint 

 

          

 

 

 

Mustó Géza Zoltán 

 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

 

 

 

 

Dr. Szabó Krisztián 

jegyző  

 

  



 

 

1. melléklet az előterjesztéshez  

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Közrend- és Állatvédelmi Bizottságának 

…/2021. (… …) határozata 

kutyaürülék-gyűjtő edények kihelyezéséről, bontásáról és cseréjéről 

 

1. A Közrend- és Állatvédelmi Bizottság a következő helyszíneken elrendeli kutyaürülék-gyűjtő 

edény kihelyezését: 

a) Bebek utca és Harmat utca kereszteződése, 

b) Kocka utca és Mádi utca kereszteződése, 

c) Kéknyelű utcában a játszótér melletti zöldterület, 

d) Vaspálya utca és Román utca kereszteződése, 

e) Cserkesz utca és Bolgár utca kereszteződése, 

f) Mongol utca és Kirgiz utca kereszteződése, 

g) Kelemen utca és Cserkesz utca kereszteződése,  

h) Martinovics tér és Kápolna utca kereszteződése,      

i) Maglódi út 25. szám előtti zöldsáv, 

j) Hatház utca és Gyakorló utca kereszteződése,  

k) Kada utca és Gergely utca kereszteződése, 

l) Magyarfalu utca és Vadszőlő utca kereszteződése, 

m) Pilisi utca és Váltó utca kereszteződése, 

n) Somfa köz és Kékvirág utca kereszteződése, 

o) Bánya utca Kolozsvári utca kereszteződése, 

p) az Óhegy park Dér utca felőli oldalán a rendezvényterülethez vezető gyalogút mellett a járda 

melletti sáv, 

q) Mádi utca 26. szám előtt. 

 

2. A Bizottság elrendeli a következő kutyaürülék-gyűjtő edények elbontását: 

a) a 119. számú edény a Sportligetben, 

b) a 18. számú edény a Pongrácz úton, 

c) a 35. számú edény az Óhegy parkban, 

d) a 36. számú edény az Óhegy parkban. 

 

3. A Bizottság elrendeli az 1. mellékletben meghatározott, műszakilag avult edények cseréjét. 

 

Határidő: 2021. október 31.   

Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

 a Kőkert Kft. ügyvezetője 

 

  



 

1. melléklet a …/2021. (… …)KÁB határozathoz 

 

A cserélendő kutyaürülék-gyűjtő edények 

 

 A B 

1 az edény 

azonosítószáma 
az edény helye 

2 2 Tavas utcai kutyafuttató 

3 4 Óhegy park 

4 5 Csajkovszkij parki kutyafuttató 

5 6 Rottenbiller parki kutyafuttató 

6 17 Monori utca és Kőbányai út kereszteződése 

7 19 Pongrácz út, az orvosi rendelőnél 

8 28 Sibrik Miklós út és Lenfonó utca kereszteződése 

9 33 Hargita sétány és Platán sor kereszteződése 

10 34 Óhegy park 

11 37 Óhegy park 

12 38 Óhegy park 

13 39 Szalonka köz és Pongrácz köz kereszteződése 

14 41 Csősztorony utca, a park oldalán 

15 42 Ihász közi kutyafuttató 

16 43 Ihász közi kutyafuttató 

17 44 Harmat utca és Harmat köz közötti park 

18 45 Kolozsvári utca és Ónodi utca kereszteződése 

19 53 Előd utca és Kőrösi Csoma Sándor út kereszteződése 

20 54 Liget utca és Harmat utca kereszteződése 

21 76 Zách utca és Salgótarjáni utca kereszteződése 

22 78 Csilla utca 10. 

23 79 Hungária krt. 5-7., volt óvodaépületnél 

24 91 Sportliget 

25 92 Sportliget 

26 116 Sportliget 

27 117 Sportliget 

28 118 Sportliget 

29 119 Sportliget 

30 120 Sportliget 

31 125 Óhegy park 

32 126 Óhegy park 

33 130 Rottenbiller parki kutyafuttató 

34 131 KÖSZI melletti kutyafuttató 

35 137 Tavas utcai kutyafuttató 

36 146 Harmat utca és Csősztorony utca kereszteződése 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2. melléklet az előterjesztéshez  

 

A 17 új helyszínre javasolt és a 4 bontásra javasolt edény átnézeti térképe 
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