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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)
által a Köves út 198. szám alatt létesített kutyafuttatóval kapcsolatban az elmúlt egy évben
rengeteg lakossági panasz érkezett a megnövekedett zaj és porszennyeződés miatt. A
panaszosok által előadottak szerint élhetetlenné váltak a kutyafuttató közvetlen környezetében
lakók, és a mellette működő vállalkozás mindennapjai.
Szakemberekkel (többek között kutyakiképző iskola vezetőjével és kutyapszichológussal is)
megvizsgáltattuk, hogy hogyan lehetne zaj- és porcsökkentést a helyszínen megoldani. A
szakemberek véleménye az, hogy a problémát hosszú távon a kutyafuttatót látogató kutyák
szocializációjával lehet orvosolni, amire sem az Önkormányzatnak, sem a Hivatal személyi
állományának ráhatása nincsen.
A probléma szóba jöhető megoldási lehetőségei a határozati javaslatban döntési
alternatívaként kerültek feltűntetésre.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kutyafuttató létesítése kizárólag saját
forrásból történt (azaz pályázati forrás nem került felhasználásra a létesítéséhez), így az
esetleges megszüntetésnek (határozati javaslat „C” változata) jogi akadálya nincs, illetve az
visszafizetési kötelezettséget sem keletkeztet.
A kutyafuttató áthelyezésével kapcsolatban pedig fontos megjegyezni, hogy annak
létesítéskor a helyszín kiválasztását alapos vizsgálat előzte meg, és akkor nem volt erre a célra
felhasználható másik megfelelő helyszín, illetőleg ezen terület más célra való hasznosítására –
tekintve, hogy nem építési terület – alternatíva nem mutatkozik. A más helyszínen történő
elhelyezés kérdése jelenleg is problémát jelenthet, természetesen meg lehet vizsgálni az
esetleges áthelyezést, de vélhetően nem túl célszerű.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kialakult helyzet megoldásával
kapcsolatos döntését szíveskedjen meghozni.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének …..
(XI. 09.) határozata a Budapest XXIII., Köves út 198. szám alatti (hrsz.: 195268)
kutyafuttatóval kapcsolatos döntéséről
a Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I.
II.

"A" változat
a Budapest XXIII., Köves út 198. sz. alatti (hrsz.: 195268) kutyafuttató a jelenlegi
helyéről ………………. alatti helyre költözteti.
felkéri a polgármestert az áthelyezés érdekében szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2022. február 28.
Felelős: Bese Ferenc polgármester,
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"B" változat
a Budapest XXIII., Köves út 198. sz. alatti (hrsz.: 195268) kutyafuttatót a jelenlegi
helyén
tartja
meg,
azon
változtatást
nem
kíván
eszközölni.
.
"C" változat
I.
II.

a Budapest XXIII., Köves út 198. sz. alatti (hrsz.: 195268) kutyafuttatót megszüntetni.
felkéri a Polgármestert a megszüntetéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2021. december 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester,

Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja, a határozati javaslat
elfogadása egyszerű többséget igényel.
Budapest, 2021. október 25.
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