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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2007. évi költségvetés tervezetében a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Képviselő-testülete a 17/2007. (I.23.) Kt. számú határozatban hagyta jóvá –Park- és játszótér 
rekonstrukció címmel– öt kutyafuttató kialakítását az alábbi bontás szerint: 

        az összegek bruttó ezer Ft-ban 
 2007 év 2008 év Összesen

Park- és játszótér rekonstrukció  184 800  183 020  381 820
Királymajor ltp. kp-i játszótér   
Királymajor ltp. kp-i sportpálya   
Királymajor ltp. zöldterület környezetrendezés   
Csete B. u. Zöld   
Bajcsy  Zs. u.  játszótér  
Bajcsy  Zs. u. zöldterület-rendezés  
kutyafuttatók (Csete-megvalósítás; II. Rákóczi Ferenc út; 
Erdősor –Tihanyi u.; Királymajor; Petz F. utca) 10 000 40 000 50 000*

* Megjegyzés: a feladatok költségvetésbe állítása, illetve „beárazása” a 2007. évi 
költségvetés előkészítésekor történt! 

A II. Rákóczi Ferenc út Bíróság mögötti területénél és a Petz Ferenc utcánál, a játszótér 
mellett lakossági kifogásokba ütközött az előkészítéséért felelős CSEVAK Zrt. a kialakítandó 
kutyafuttatókat illetően. A kifogások alapja –több felmerült probléma mellett–, hogy egy 
területre koncentrálnánk a kutyákat, ami a környéken élőket a kutyák által keltett zajok 
szempontjából zavarná. Továbbá ahhoz, hogy a kutyák számára elegendő mozgásteret tudjunk 
biztosítani, nagyobb méretű kutyafuttatót kellene betervezni (kb. 1500-2500 m2) és így a 
kerítések túl közel kerülnének a lakóházakhoz, mely –a játszóterek felújítása kapcsán szerzett 
tapasztalatok alapján tudjuk– nem lenne célszerű. 

A Királymajori lakótelepen a lakóházak között sem találtak megfelelő helyszínt a 
szakemberek. A lakótelep és a tűzoltóság közötti zöld területen pedig túl sok fa található és 
így nem lehetne megfelelő kutyafuttatót kiépíteni. Felmerült még a Dunadülő út páratlan 
oldalán a domb előtti zöld terület, de végül ezt is el kellett vetni. 

A 45/2006.(XII.8.) KvVM rendelet 3. számú melléklete alapján a 208261/3 hrsz. telek 
európai közösségi jelentőségű, természetvédelmi rendeltetésű terület (a Natura 2000 hálózat 
része). A Natura 2000 területekre vonatkozó szabályokat a 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet 
tartalmazza. A területen természetvédelmi szempontból a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság illetékes. 
Tekintettel arra, hogy az említett jogszabályok értelmezése több tekintetben még nem 
egyértelmű, a tervezés, az építési engedélyek megszerzése és a megvalósítás előtt 
mindenképpen szükséges az illetékes nemzeti park igazgatósággal történő egyeztetés annak 
tisztázása érdekében, hogy a területen kutyafuttató építése lehetséges-e. Ebből következőleg 
várhatóan hosszabb kimenetelű tárgyalásra és tervezésre van szükség. 
 
A 2008. évi költségvetésbe a városgazdálkodási feladatok között tervezésre került 60 db 
kutyapiszok gyűjtőláda kihelyezése, melyet a kerület több pontjára kerülne ki, oda, ahol nem 
áll rendelkezésre megfelelő nagyságú terület kutyafuttató kialakítására. Természetesen több 
kutyapiszok gyűjtőláda az új listában nem szereplő, elmaradt három kutyafuttatók területére 
esne. 
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A felmérések azt bizonyítják –melyet több kerületben (például XI., VII.,) szerzett 
tapasztalatok is alátámasztanak–, hogy a kutyapiszok gyűjtőládákat a lakosság sokkal jobban 
tolerálja, mint a kutyafuttatókat, amennyiben a kezelésük is megfelelő. 

A fenntartás szempontjából a CSEVAK Zrt. jelenleg is szerződéses kapcsolatban áll egy 
céggel, melynek feladata az Óvoda-Zrínyi utcai kutyafuttatóban található kutyapiszok 
gyűjtőládák rendszeres és szakszerű tisztán tartása. 

Fentiekre tekintettel a korábban betervezett 5 helyszínnel kapcsolatban az alábbiak szerinti 
módosítást javaslom. 
 
Új kutyafuttatók: 
 
1, Az eredeti öt kutyafuttatóból az Erdősor- Tihanyi utcai kutyafuttató Tihanyi utca- Puli 
sétány néven, de területileg változatlanul szerepel az új listában is. Az időjárási viszonyoktól 
függően pedig hamarosan megkezdődhetnek az építési munkálatok is.  
 
2, Az Árpád utcai trafóház és a Csepel Galéria közötti területet az Elefántos parkkal 
kapcsolatos lakossági fórumon javasolták a lakók, mint potenciális helyszínt az eredetileg a 
parkfelújításban szerepelt kutyafuttató helyett. 
 
3, A Hollandi út páratlan oldalán a Horgásztanyánál (a szánkózó domb mögött) az egyre 
növekvő kutyalétszám miatt javasoljuk kutyafuttató kialakítását. A hely több szempontból 
előnyös: távol van a lakóházaktól, természet-közeli környezetet biztosít és adott a térbeli 
terjeszkedés lehetősége is. 

Eredeti kutyafuttatók helyszínei Új kutyafuttatók helyszínei 
1. Erdősor -Tihanyi utca által határolt területen  1. Tihanyi utca- Puli sétány által határolt területen  
2. Csete park területén (a parkrekonstrukciós terv 
részeként) 

2. Árpád utcai trafóház és a Csepel galéria  
    közötti területen 

3. II. Rákóczi F. út Bíróság mögött 3. Hollandi út páratlan oldal Horgásztanyánál  
    (szánkózó domb mögött) 

4. Királymajor lakótelepnél  
5. Petz Ferenc utca, játszótér mellett  

 
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet a javaslat megvitatására és elfogadására. 
 
 
Szenteczky János 
vezérigazgató 
 
Mellékletek: 

1. számú melléklet: előterjesztés egyeztetve 
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Határozati javaslat: 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2007. évi 
költségvetés közterület-fejlesztési feladatai között a „felhalmozás céltartalék északi 
bevételéből“ céltartalékból finanszírozott park-és játszótér rekonstrukción belül engedélyezi 
az eredetileg szereplő 5 kutyafuttató helyett, az alábbiakban felsorolt 3 kutyafuttató építését. 
 

Eredeti kutyafuttatók helyszínei Új kutyafuttatók helyszínei 
1. Erdősor - Tihanyi utca által határolt területen 1. Tihanyi utca- Puli sétány által határolt területen 
2. Csete park területén (a parkrekonstrukciós terv 
részeként) 

2. Árpád utcai trafóház és a Csepel galéria  
    közötti területen 

3. II. Rákóczi F. út Bíróság mögött 3. Hollandi út pártalan oldal Horgásztanyánál  
    (szánkózó domb mögött) 

4. Királymajor lakótelepnél  
5. Petz Ferenc utca, játszótér mellett  

Határidő: 
elfogadásra:  azonnal 
végrehajtásra:  2008-as költségvetési évben 

Felelős: Tóth Mihály polgármester 
végrehajtásért: Szenteczky János vezérigazgató 
 Halmos Istvánné ágazatvezető 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségének támogató szavazata 
szükséges. 
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1. számú melléklet 
 

1. Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezetővel: 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 

 

Budapest, 2008. február … 
 
                                                                                            Halmos Istvánné sk. 
                                                                               városgazdálkodási ágazatvezető 
 
 

2. Az előterjesztés egyeztetve: Podolák Sándorral városüzemeltetési tanácsnokkal. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 

 

Budapest, 2008. február …  
 

           Podolák Sándor sk. 
                                                                               városüzemeltetési tanácsnok 
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