Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. június 24-i rendkívüli ülésére
a Budapest I. kerület közigazgatási területén található, Szabó Ilonka utcai kutyafuttató
felújításáról

1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 39. § (1) bekezdés b) pontja
alapján az alábbi határozati javaslatot nyújtom be, amelynek kérem a napirendre vételét és
megtárgyalását.
Budapest I. kerületében számos kutyafuttató található, ezek közül több Vízivárosban. A Szabó
Ilonka utcai kutyafuttató jelenleg nem méltó Budavárhoz, szükséges annak fejlesztése.
A kutyások számára egy itatókúton kívül jelenleg semmilyen plusz szolgáltatás, lehetőség sem
érhető el ezen a futtatón. A mai, modem futtatókban több lehetőség és eszköz is rendelkezésére
áll a kutyáknak és gazdáiknak, hogy hatékonyabban és játékosabban mozgassák meg magukat.
Ennek érdekében kezdeményezem, hogy a Budavári Önkormányzat szerezzen be és telepítsen
kettő ún. agility-eszközt a Szabó Ilonka utcai kutyafuttatóra, a következők szerint:
-

1 db kúszó (rigid tunnel)
1 db palló (dog walk)

A két eszköz kiválasztásánál figyelemmel voltam a terepviszonyokra, illetve arra, hogy minden
méretű kutya számára legyen használható berendezés. Véleményem szerint ezzel a fejlesztéssel
nagyban tudjuk növelni a környéken lakó kutyatartók komfortérzetét.
A jövőben fontos lenne még a futtató utca felőli oldalát bejárati kapuval ellátott kerítéssel
lezárni, megelőzve ezzel a lehetséges baleseteket. További fejlesztés lehet a kitaposott gyep
pótlása, vagy speciális kaviccsal történő helyettesítése.

Budapest, 2021.06.17.

Varga Dániel
önkormányzati képviselő

2. Döntési javaslat
1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. Kerület,
Szabó Ilonka utcában található kutyafuttatóban 1 db kúszó (rigid tunnel) és 1 db palló
(dog walk) agility játszóeszköz elhelyezéséről dönt. A Képviselő-testület felkéri a
Budavári Önkormányzat polgármesterét, hogy az eszközök beszerzése és telepítése
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2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Budavári
önkormányzat polgármesterét, hogy a kerületi zöldterület-fenntartási feladatokat ellátó
vállalkozó útján intézkedjen az eszközök telepítését követően az érintett futtató
zöldfelületeinek rehabilitálása érdekében.
3. A fejlesztés költségvetési fedezete a 2021. évi költségvetésben a Beruházási
céltartalékok között önálló előirányzatként 3 millió forint fedezettel rendelkezésre áll.
4. A beszerzési eljárás határideje 2021. július 7., hogy annak eredménye további döntés
céljából, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2021. július 13-ai ülésére
előterjeszthető legyen.
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