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Tisztelt Vattamány Zsolt Polgármester úr!
Csonka Berta vagyok, az EB OVO Egyesület vezetője. Hét évvel ezelőtt azzal a céllal alapítottuk
meg egyesületünket, hogy elősegítsük a társadalmi változásokat egy békésebb együttélés felé.
Hisszük, hogy a kutyatartás érték, ezért közös feladatunk a változások során helyet találni a felelős
állattartás számára is.
Az elmúlt három évben az Erzsébetvárossal folytatott együttműködésünknek köszönhetően több
fejlődés is megvalósult a kulturált kutyatartást érintően.
Az egyik legfontosabb fejlődés a két futtató közösségében történt. A klauzál téri és az almássy téri
kutyások közössége ezalatt a három év alatt együttműködően vett részt a Felelős Gazdi Program
eeményein. 2014-ben a Klauzál téri kutyások közössége díjat is kapott példamutató összetartásáért.
Egyesületünk híve a közösségi együttműködésnek, ezért minden alkalommal ezzel a céllal
szólítottuk meg a kutyatartó é a kutya nélkül élő lakosokat a kerületben.
A bevonást rendezvényeken és kérdőíves formában valósítottuk meg. Az alábbi eredményekkel
számolok most be munkánk eredményeként és kérem segítse a sikeres folytatást azzal, hogy reagál az
összegyűjtött igényekre, láthatóvá téve a kutyatartók számára, hogy Erzsébetváros vezetősége fontosnak
tartja a kulturált ebtartás fejlesztését és a felelős kutyatartás megerősítését a békés együttélés jegyében.
Tudomásom szerint már többen keresték meg levélben az Önkormányzatot, ám azokra nem érkezett
érdemben válasz.
Bízom benne, hogy három éves együttműködésünk és az egyesületi közbenjárás megkönnyíti és
felgyorsítja a folyamatot a fejlesztések megvalósításával kapcsolatban. Ez úton szeretném felajánlani
egyesületünk hét éves munkája során szerzett tapasztalatait a kerületi ebtartási stratégia megalkotására.
Több kerületben már (Óbuda, Zugló) készítünk stratégiát, amely megkönnyíti a döntéshozók eredményes
eljárását a kutyatartásból aódó kérdések során.
Tudomásom szerint már többen keresték meg levélben az Önkormányzatot, ám azokra még nem
érkezett érdemben válasz.
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Az alábbiakban a kérdőívezésünk kiértékelésével és a felmérésből összeállított fejlesztési javaslattal
fordulok Önhöz és a testülethez.
A kédőívünket 113 erzsébetvárosi lakossal sikerült kitöltetnünk. A kutya nélküli lakosokat is
megszólítottuk. A felmérés alapján egyértelműen a legnagyobb probléma a kutyapiszok, utána következik a
félelemkeltés póráz nélkül vezetett kutyával. A felmérés azt mutatja, hogy a kutyatartókat is az ott hagyott
kutyapiszok zavarja legjobban. A kerületben élő kutyatartók főként egy kutyát tartanak (69,9%). A gazdik
60%- a futtatón kívül is szabadon engedi a kutyáját, 40% azonban csak a futattót hsználja szabad futtatásra.
Az erzsébetvárosi kutyatartók 80%-a használja a futtatókat, 58 % az utcán is sétáltat és 34 %-uk
rendszeresen jár a Városligetbe kutyájával.A megkérdezettek 98%-a felszedi a kutyája után a piszkot.
Javaslatok:
A lakosok igényeit két csoportra lehet osztani. Az egyik csoport a működtetéssel kapcsolatos, a
másik az infrastrukturát érinti.
A működéssel kapcsoaltban mindkét futtatóra ugyan azok az igények mutatkoznak:


sűrűbb takarítás



sűrűbb fertőtlenítés



kakizacsi kihelyezése, átvételi pontok megjelölése



későbbi zárás (a megállapodás szerint 5-22 óra a nyitvatartási idő, de van, hogy csak 6-kor nyitják
és már 21:15-kor bezárják őket)



a kutyapiszkot fel nem szedésének szankiconálása, kampány a figyelemfelkeltésr



házirend kihelyezése a kulturált kutyatartási szokások felhívására

A infrastrukturális kérelmek a következők:
Almássy tér:


itató rendbetétele/ ivókút helyette



játékok rendbetétele, balesetmentesítése



talajvíz elvezetése



több szemetes kihelyezése



kerítés magasítása
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zsilipeskapu kialakítása
Klauzál tér:



kavicsfeltöltés



a kerítés alsó részének sűrűbbé tétele, akár „csirkehálóval”, hogy a kiskutyák ne tudjanak
kiszaladni



több szemetes kihelyezése



árnyékoló/esőbeálló



játszóeszközök kihelyezése



csikktarók kihelyezése a szemetesek mellé



zsilipeskapu kialakítása



a teljes futtató felújítása

2017-ben újra eböszeírást tart a VII. Kerületi Önkormányzat. Az ebösszeírás sikeressége végett is
nagyon fontos megerősíteni az Önkormányzat együttműködési szándékát a kulturált kutyatartás és a békés
együttélésért.
Kérem vegyék fontolóra az alábbi kutyatartói igényeket aErzsébetváros kulturált ebtartását segítve
ezek megvalósításával.
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