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Tisztelt Polgármester Úr!

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati 
rendelet 14.§, 4. bekezdés közterület használati szigorításokat ír elő a kutyával,  a 2. 
mellékletben meghatározott parkok területén. A közterületi kutyasétáltatásra vonatkozó
kormányrendelet előírásaihoz - csak pórázzal lehet közterületen kutyával megjelenni – képest 
szigorúbb tiltást tartalmazó rendelkezés június elsejével hatályosul teljesen, amennyiben a
2016.05.26-i Közgyűlés másként nem dönt. Az eddig szavakban és a Kőbányai Hírekben 
megjelent ábrákon meglévő, 9 hektárosnak mondott kutyafuttató fejlesztés, mint megoldás, 
már most láthatóan eddig a határidőig nem valósul meg. Mindezzel együtt a koncentrált 
kutyamegjelenés megoldásához szükséges egyéb feltételek sem lesznek biztosítva.
Ezt Ön nyilvános nyilatkozatban – nem a Közgyűlés előtt - elismerte. 
Tehát a kutyatartók nagy részének nemtetszését kivívó, szerintük meg nem magyarázott okú
és értelmetlenül szigorú, sőt diszkriminatív rendelkezés betartásához sem állnak össze a 
feltételek.
Amennyiben mégis hatályosul, az abban meghatározott 200.000 Ft-ig terjedő bírságok illetve 
a hétköznapi valóságtól elrugaszkodott szabályozás előre vetíti a közterület felügyelők és a 
kutyások konfliktusait. Ebben az esetben is elmaradt a tájékoztatás – nincs tisztázva, hogy a
hivatalos személyek milyen eszközökhöz folyamodhatnak. Ezért fordulok önhöz a
kérdéseimmel:
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Amennyiben mégis életbelép a szóban forgó rendeletszakasz:

 Milyen kényszerítő eszközöket használhatnak, milyen szabályok mellett a 
közterület felügyelők? 

 Verhetik-e, megbilincselhetik-e jogszerűen az eljárás alá vontakat? 
 Hogyan élhet az intézkedéssel egyet nem értési jogával és tiltakozással az

intézkedés alá vont a helyszínen és a hatóságnál?
 Létezik-e megismerhető szabálysértési tarifalista, amelyik nevesíti a különféle 

kihágásokat és a hozzájuk tartozó bírságok összegét, a hasraütés szerű 
bírságolás elkerülésére?

 Mivel a feltételeket 5 hónap alatt sem sikerült a rendelet betartásához
biztosítani, garantálja-e, hogy a nyilatkozatában elhangzott 2016.december 31-
ig a szóban forgó parkokban nem büntetik a pórázos kutyasétáltatást az amúgy
tiltott helyeken?

Tisztelettel várom válaszát.

Budapest, 2016. május 26.
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