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Iktató szám: Sz-128/2016. 

ELŐTERJESZTÉS 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2016. április 06-i ülésére 
 
 

Tárgy:  Balázs Béla utcai kutyafutattó 

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész 

Készítette: Szűcs Balázs főépítész 
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bánfi Réka s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 

A döntéshez egyszerű x  

minősített  többség szükséges. 

 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
 
 

igen x 

nem  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 

 



 
Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

 
A Ferenc tér megújítása széleskörű lakossági igényfelmérés és vélemény kikérést követően korszerű, 
közösségi tervezés módszerrel valósul meg. A közösségi tervezés szakmai hátterének biztosítására 
Ferencváros Önkormányzata szerződést kötött a Budapesti Műszaki Egyetemmel ötletpályázat lefolytatására, 
koncepció tervek kidolgozására, valamint az ezeken alapuló programterv és a kiviteli terv elkészítésére. 

Az ötletpályázat eredményeként (130 körüli lakossági véleményküldés/leadás a tervezés előtt, 40 további 
szavazat a tervek elbírálásakor, továbbá két nagy aktivitással lezajlott lakossági fórum és a hivatalos zsűri 
döntése alapján) elfogadott terv szerint, a téren jelenleg zavaró tényezőként megjelentő illegális kutyafuttatást 
tiltani kell, de ideiglenes jelleggel egy közeli üres telken az igény kielégítésére biztonságos kutyafuttatót kell 
létesíteni. 

A Balázs Béla u. 2-4-6. szám előtt egy 3 m széles, 56,31 m hosszú önkormányzati közterület van, amely a 
bizonytalan jövőben megvalósuló Ferenc tér 8. szám alatti ingatlan beépítésekor a járda szélesítésére 
szolgálna. Sajnos az építési telek tulajdonosa részéről már évtizedek óta nem jelentkezik fejlesztési szándék, 
így a járdaszélesítés sem aktuális. 

A hosszúkás csíkforma ideális a kutyafuttatásra, a terület jelenleg körbe van kerítve 160 cm magas kerítéssel 
és két gyalogos kapuval. A kerítést 80 cm magasságig műsövény illetve lábazati lemez felszerelésével a járda 
forgalmától kellően szeparálni kell, megtartva az átláthatóságot. Az aljzat kialakítása során egy zöld csík és a 
nagyobb felületen mulcs terítése és mászó alkalmatosságok elhelyezésével kellő mozgásteret ad a kutyáknak. 
Vízellátás itatás céljára szintén biztosítható. 

A kutyafuttató létesítését a TRX Consulting Kft. 1.200.000 Ft + áfa értékben saját költségen vállalta. A 
kutyafuttató az végleges kialakítást követően az Önkormányzat tulajdonába kerül, annak fenntartását az 
Önkormányzat feladata lesz, melyet a FESZOFE Kft. lát majd el. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kutyafuttató végleges kialakítását és megnyitását megelőzően 
foglaljon állást annak ügyében.  

Budapest, 2016. március 25. 
 

 
Szűcs Balázs s.k. 

főépítész 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság támogatja, hogy a Balázs Béla u. 2-
4-6. szám előtti, 37446/3 hrsz-ú közterületen kutyafuttató kerüljön kialakításra. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2016. május 31. 
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