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1            ELŐTERJESZTÉS – 8. 
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete alapján 
 

 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2022. május 31. 
A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület 
Az előterjesztést készítette: Hetényi Andrea képviselő 
Előterjesztő: polgármester 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli 
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű / minősített 
A szavazás módja: nyílt / titkos 

 
 

A tárgyalandó témakör: 
Nagymaros Város belterületén kutyafuttató létesítése 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Ávtv. 42/B. § (1) bekezdése szerint a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat, 
ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi 
vonatkozásaira tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. Ez 
Nagymaroson 2018. évben megtörtént. Ekkor kb. 600 eb lett bejelentve városunkban.  A 2021. 
évben a veszélyhelyzet miatt a bevallás aktualizálása elmaradt. Az állatorvossal és a Máté 
Alapítvánnyal történt egyeztetés alapján városunkban jóval több kutya él, mint ami bevallásra 
került. 
 

- Belterületi ingatlan lehetőségek:  

- MÁV terület: a vasút két odalán a Kossuth soron a Hold utcától a Radnóti Miklós utcáig 
és a Tégla utcától szintén a Radnóti utcáig.  
- Felsőmező közmű alagút és a Tandem között 
- Német utca és a Zöldfa utca között 

 

Zárt kutyafuttatók: 

720 négyzetméter alapterületű, amit 121 méteres kerítéssel két paddal és két hulladékgyűjtővel 2 millió 

872 ezer forint /2021 év végi árak/ 

520 négyzetméter alapterületű létesítmény 120 méteres kerítéssel körbekerítve, amin két kapu is van. 2 

millió 700 ezer forintból megvalósítható. 

240 négyzetméteres kutyafuttató 46 méteres kerítéssel körbe vett, két kapuval, nyolc 

kerékpártámasszal, két kutyaürülékgyűjtővel felszerelt létesítmény kialakítása 2 millió forint. 

A Máté Alapítvány inkább a nyílt kutyafuttatók létesítését szorgalmazná a Felsőmezőn. Illetve több 

kutyaürülék gyűjtő elhelyezését a sétányon.  
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Pályázati lehetőség a TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések. 

B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése 

I. d) aktív rekreációs zöldterületek (tanösvény, tanpálya, futópálya, kutyafuttató, játszótér, szabadtéri 

tornapálya stb.) 

Pályázat benyújtása: Pest megye 2022.05.23.-2022.07.01. 
 
 
 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni 
és abban döntésüket meghozni! 
 
 
Nagymaros, 2022. május 26.          
         Heinczinger Balázs s.k. 

              polgármester 
 
   
 

Határozati javaslat 

 
 

Nagymaros Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

____/2022 (V.__.) határozata 

 

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 
 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 
 
 

   
 
 
                

 


