ELŐTERJESZTÉS
A képviselő-testület
2022. február 28-i soron következő ülésére
Tárgy: kutyafuttató kérdése
Remeteszőlős Község területén nagyon sok kutyabarát ember lakik, így meglehetősen sok ebet sétáltatnak a Község
belterületén. A kutyák által termelt „ajándékcsomagokat” a sétáltatók többsége összeszedi (és a köztéri kukákban
elhelyezi), de nem mindenki tesz így. Ebből többször fordul elő konfliktus.
Meg kell említeni, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 5.§ (6) bekezdése
kimondja, hogy „a kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani.”
A másik problémát a póráz nélküli sétáltatás jelenti. Fontos tudni, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet. 17.§-a előírja, hogy a „Belterület közterületén - kivéve az ebek
futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni.” Rögzíti továbbá a rendelet azt is, hogy „Közterületen
az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.”
Mivel a remeteszőlősi külterületek meghatározó hányada védett erdő, ezért itt érvényes a 2012. évi II. törvény (a
továbbiakban: Szabs. tv.) 193.§-ának előírása, mely szerint „természeti és védett természeti területen, vagy
vadászterületen,” szintén kötelező a póráz használata.
Összességében megállapítható, hogy sem Községünk belterületén, sem az erdőben nem sétáltatható a kutya szabadon.
Erre is visszavezethetően keletkezett az a lakossági igény, hogy Remeteszőlős területén kerüljön kijelölésre egy
kutyafuttató.
Áttekintve a környék tapasztalatait és a szakmai szervezetek ajánlásait, a következő várható el a kutyafuttatókkal
kapcsolatban:
 Mérete olyan legyen, hogy alkalmas legyen a nagy mozgásigényű kutyák futtatására is.
 A fenti jogszabályok egyike sem teszi kötelezővé, hogy az ebek futtatásra kijelölt területek körbe legyenek kerítve,
tehát van lehetőség táblával kijelölt, ún. szabad kutyafuttatók kijelölésére.
A fentiek alapján áttekintettem, hogy van-e olyan könnyen elérhető terület, ahol esetleg egy ilyen kutyafuttatót ki
lehetne jelölni.
Remeteszőlős Község Önkormányzatának résztulajdonában áll a 0219 helyrajzi számú külterületi ingatlan (a Patak
sétány és a Nagykovácsi út közötti mező), melynek az elhelyezkedését az alábbi térképen mutatom be.

A kérdéses ingatlanban lévő tulajdoni arányunk 1600/5034. Az ingatlan teljes területe 2.517 m2.
Ahogy azt a fentiekben jeleztem, ez az Ördögárok patak és a Nagykovácsi út közötti mezőn elhelyezkedő külterületi
mezőgazdasági ingatlan, a Seregély utca magasságában.
A kutyafuttató esetleges kialakítása az alábbi lépések szerint képzelhető el:
 Képviselő-testületi álláspont kialakítása
 A társtulajdonos megkeresése, hogy beleegyezik-e az ingatlan ilyen típusú használatába.
 Geodéziai kijelölése az ingatlannak.
 Gyalogos kapcsolatot megteremtő áteresz kialakítása, a kérdéses ingatlanrész megközelíthetősége érdekében.
 A híd bejáratánál 1 db hulladékgyűjtő edény kihelyezése.
 Tájékoztató tábla kihelyezése.
Természetesen a kutyafuttató kialakítása csak akkor lehetséges, ha a társtulajdonos hozzájárul ahhoz.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a kutyasétáltatóval kapcsolatos álláspont kialakítására.
Határozat javaslat
Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részletesen meg kívánja vizsgálni egy
kutyafuttató kialakításának lehetőségét Remeteszőlős Község területén.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előkészítő vizsgálatok elvégzésére.
Határidő: 2022. május 30.
Felelős: polgármester
Remeteszőlős, 2022. február 21.
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