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Tárgy: Tájékoztató a Kolozsvári u. 37. sz. 
előtti köztisztasági és ebtartási helyzetrőL 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2011. február 17-i Képviselő-testületi ülésenszóban előterjesztett képviselőiindítványra-a 
Kolozsvári utca 37. sz. előtti köztisztasági és ebtartási helyzetről - az alábbi tájékoztatást 
adom: 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2009. októberi ülésén felmerült a 
Kolozsvári utca 37. sz. előtt található parkterület rendezetlen, elhanyagolt állapota. A lakóház 
előtt szépen kialakított parkot kizárólag a kutyások használják, melynek következtében a park 
és környezete kutyaürülékkel erősen szennyezett, fertőzésveszélyes. 

Fenti problémákra és arra tekintettel, hogy a területre hatályos Szabályozási Terv a teljes 
parkterületre - a Kolozsvári utca - Ónodi utca mindkét oldalán - és környezetére előírta a 
komplex közterület-fejlesztési tanulmányterv készítését, három darab árajánlat bekérését 
követően a Környezetvédelmi Osztály 2010. januári Bizottsági ülésre előterjesztést készített a 
probléma megoldásának érdekében. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
9/2010. (I. 12.) sz. határozata értelmében a Babér Bt.-tkérte fel tanulmányterv elkészítésére. 
A négy változatban elkészült tanulmánytervből a Bizottság a 34/2010. (III. 9.) sz. 
határozatában a 4. változatot fogadta el. Az elfogadott terv az Ónodi utca mindkét oldalán 
lévő parkterületet rendezi. Az Ónodi utca - Kolozsvári utca kereszteződésében álló pavilonok 
helyére kutyafuttató létesítésére adott lehetőséget. 

A határozatot és a tanulmánytervet a Környezetvédelmi Osztály továbbította a 
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály felé a kiviteli tervek elkészítése és a 
megvalósítása érdekében. 

A Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály tájékoztatása szerint 
Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 899/2009. (XI. 12.) sz. határozatában 
már elfogadta a Kolozsvári utca - Ónodi utca kereszteződésénél lévő pavilonok mögötti 
közterület lekentési munkáinak engedélyezését, 2010. március 30-i befejezési határidővel, 
mely határidőre megtörtént 

A 2011. március l-én megtartott helyszíni bejárásorr megállapítást nyert, hogy a kerítés 
megépítése a Kolozsvári utca egyik oldalán lakók problémáját megoldotta, az utca másik 
oldalán lévőkét viszont nem, mivel a környék kutyatulajdonosai továbbra is az ellenkező 
oldalra, a Kolozsvári utca 37. sz. előtti parkrészletre viszik sétálni az ebeket A pavilonok 
helyére tervezett kutyafuttató - az ott jelenleg működő egy pavilon miatt - kiépítése nem 
megoldható. 

A pavilon elbontását követően a kutyafuttató kiépítésére sor kerülhet. 
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Határozati javaslat: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete "Tájékoztató a 
Kolozsvári u. 37. sz. előtti köztisztasági és ebtartási helyzetről" tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és a tájékoztatást elfogadja. 

Budapest, 2011. március 
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