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Tisztelt Képviselő - testület! 
 
1, 
A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat tulajdonában lévő, a CSEVAK Zrt. által 
fenntartott kutyapiszok-gyűjtőládák kihelyezésével és fenntartásával kapcsolatos szerződés 
2008. december 31-én lejár. A témához kapcsolódó másik, kutyafuttatók üzemeltetése címén 
kötött szerződés határozatlan idejű, mely szerződés közös felmondásra kerül 2008. december 
31-vel.  
 
Jelenleg Csepelen 2 kutyafuttató és 49 db különálló kutyapiszok-gyűjtőláda található, melyek 
további fenntartása elengedhetetlen. A jövő évben várható további két kutyafuttató 
megépítése, melynek fedezete része volt a 2007. évi költségvetés beruházási feladatainak. 
Mindkét kutyafuttató esetében az építési engedély kiadása folyamatban van Soroksár 
Önkormányzata Építésügyi Hatósága által. A 2009. évi költségvetés tervezetében javaslatként 
szerepel további 40 db kutyapiszok-gyűjtőláda kihelyezése, valamint egy kutyafuttató építése.  
Összességében ez 5 kutyafuttatót és 89 db kutyapiszok-gyűjtőládát jelent. Az alábbi táblázat 
tartalmazza a megbontott fenntartási feladatok költségigényét. 
                          az összegek bruttó e Ft-ban egy évre vetítve 

 költségigény 
Meglévő kutyapiszok-gyűjtőládák (49 db) és kutyafuttatók (2 db), 
valamint 2009-ben megépülő kutyafuttatók (2 db) fenntartása 

6 300 

Tervezett kutyafuttató (1 db) és kutyapiszok-gyűjtőládák (40 db) 
fenntartása a 2009. évi költségvetés függvényében 

3 700 

Összesen 10 000
 
2,  
Második részfeladat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat tulajdonában lévő, a 
CSEVAK Zrt. által fenntartott mobil illemhelyek fenntartására vonatkozik. Összesen 4 db 
mobil illemhely került kihelyezésre a központi játszótereken és az Elefántos parkban. A mobil 
illemhelyekkel kapcsolatban további bővítést nem tervezünk. A mobil illemhelyek 
üzemeltetése két szerződésből tevődik össze. Az egyik szerződés határozatlan idejű, mely 
közös felmondásra kerül 2008. december 31-vel és egy mobil illemhelyet foglal magába. A 
másik szerződés határozott idejű 2008 december 31-ig bezárólag. Az utóbbi szerződés három 
mobil illemhely fenntartására vonatkozik. Egy évre vetítve a négy darab mobil illemhely 
költségigénye 1 000 e Ft. 
 
Mindezek tekintetében szeretnénk a fenntartási feladatokkal kapcsolatos közbeszerzési 
eljárást időben lebonyolítani. 
 
A 2009., illetve a 2010. évi kutyapiszok-gyűjtőládák, kutyafuttatók és mobil illemhelyek 
fenntartásának érdekében tisztelettel kérem a Képviselő - testületet, hogy a Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában lévő a CSEVAK Zrt. által fenntartott meglévő 
és tervezett kutyapiszok-gyűjtőládák és kutyafuttatók, valamint közterületen lévő mobil 
illemhelyek fenntartási feladatainak biztosítására 2009., illetve 2010. évre vállaljon előzetes 
kötelezettséget legalább bruttó 11 000 eFt erejéig évente. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy a javaslatot vitassa meg és fogadja el. 

 
 Orosz Ferenc 
Alpolgármester 



Határozati javaslat: 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2009-
2010. évi meglévő és tervezett kutyapiszok-gyűjtőládák és kutyafuttatók, valamint 
közterületen lévő mobil illemhelyek fenntartási feladatainak biztosítására előzetes 
kötelezettséget vállal 2009. és 2010. évre bruttó 11 000 eFt erejéig évente. 

Határidő: 
elfogadásra: azonnal 
végrehajtásra: 2009. évi költségvetési rendeletben  
                           2010. évi költségvetési rendeletben 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. számú melléklet 

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

• Ha ezek a feladatok egybeszámíthatók, egyszerű közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, 
amelynek a lebonyolítása nem tart hosszú ideig. S ez nem indokolja, hogy már erre is 
külön képviselő-testületi döntés szülessen a jövő évi kötelezettségvállalásra.  

• Én nem javaslom, hogy minden egyes, még a kisebb feladatok is bekerüljenek külön-
külön a képviselő-testület elé, ezzel biztosítva a következő évekre akár a nagyobb 
összegű előirányzatot a feladat ellátására.  

 

Budapest, 2008. november 
 
                                                                                          Halmos Istvánné sk. 
                                                                                városgazdálkodási ágazatvezető 

2. Az előterjesztés egyeztetve: Podolák Sándor városüzemeltetési tanácsnokkal. 

 

 

 

 

Budapest, 2008. november 
 
                                                                                          Podolák Sándor sk. 
                                                                                   városüzemeltetési tanácsnok 

 


		2011-12-20T11:45:47+0100
	dr. Szeles Gábor
	Elfogadom ezt a dokumentumot




