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Minden egy helyen
a felelős kutyatartáshoz
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Kedves XIII. Kerületi Lakosok!

XIII. Kerületi
Önkormányzat

Ez a kis füzet a Gondos Gazdi Program keretében készült azzal
a céllal, hogy a XIII. kerületi felelős kutyatartás még egyszerűbb
legyen. Hisszük, hogy a kerület parkjai, közterei, sétálóutcái a
lakosság kikapcsolódását szolgálják, lehetőség szerint úgy, hogy a
használók egymás pihenését, nyugalmát ne zavarják.
A kutyatartás körül előfordulnak konfliktusok, ebben fővárosunk és
kerületünk sem kivétel. A közterületen maradt kutyapiszok állandó
probléma, és a póráz nélkül sétáltatott, de nem kellően nevelt
kutyák is könnyen megijeszthetik a közelükben tartózkodókat.
Célunk, hogy a kutyatartók és kutyát nem tartók néha
tapasztalható szembenállását egy olyan, egymás szempontjait
megértő partnerség váltsa fel, ahol mindkét csoport ugyanazon az
oldalon, a rendezett és biztonságos közterületek oldalán áll.
Ebben segít a 2013-ban útjára indult Gondos Gazdi Program,
amelynek alapja az együttműködés: hívunk és várunk minden
érintettet – kutyást és nem kutyást –, hogy a program fórumain
megvitassuk az aktuális kérdéseket, meghallgassuk egymás érveit
és meghatározzuk feladatainkat. Biztosak vagyunk abban, hogy
a közös erőfeszítés nyomán kerületünk közterületei a jelenleginél
is élhetőbb és vonzóbb helyekké válnak, amit szívesen használ
kutyás és nem kutyás egyaránt.

Örömökben gazdag
kutyatartást kíván a
Gondos Gazdi Program csapata!

KIHEZ

FORDULHATOK?
KUTYAFUTTATÓK KARBANTARTÁSA:
XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.
+36-1-270-0413
kornyezet@kozszolgaltato.bp13.hu
EBÖSSZEÍRÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK, ÁLLATKÍNZÁS BEJELENTÉSE:
XIII. Kerületi Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal Építésügyi Osztály
+36-1-452-4100/5054-es mellék
kornyezetvedelem@bp13.hu
KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉSSEL KAPCSOLATOS PANASZOK BEJELENTÉSE:
XIII. Kerületi Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály
+36-1-452-4100/5078-as mellék
igazgatas@bp13.hu
KUTYATÁMADÁS, KUTYAHARAPÁS BEJELENTÉSE:
Pest Megyei Kormányhivatal, Gödöllői Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
Észak-Budapesti Ügyek Kirendeltsége
+36-1-236-3980
godollo-bp-elelmiszer@pest.gov.hu
A KUTYATARTÁSRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK MEGSÉRTÉSE,
CHIPLEOLVASÁS, A TULAJDONOS AZONOSÍTÁSA:
XIII. Kerületi Közterület-felügyelet (0-24)
+36-1-359-9419, +36-30-460-9355
kozterulet-felugyelet@bp13.hu
TALÁLT VAGY KÓBOR KUTYA BEJELENTÉSE:
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
Állategészségügyi Szolgálat
+36-1-301-7500, +36-1-280-6832
KUTYATETEM ELSZÁLLÍTÁSA:
Polisz Kft. (0-24)
+36-80-626-999
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ:
+36-1-412-2359
kornyezet@kozszolgaltato.bp13.hu
www.facebook.com/GondosGazdi
www.angyalzold.hu

Szakmai felelős:
EB OVO
Közhasznú Egyesület

EBÖSSZEÍRÁS
Az önkormányzatoknak törvény által előírt kötelezettsége,
hogy háromévente ebösszeírást* végezzenek. Kerületünkben
így kapunk képet a kutyák számáról és területi eloszlásáról. Erre
ebrendészeti és állatvédelmi feladataink elvégzése érdekében,
illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozása miatt
van szükség. Ezeket az információkat a kutyás fejlesztések során
is felhasználjuk. A kerületben lakó gazdákat ugyanez a törvény
pedig arra kötelezi, hogy részt vegyenek az ebösszeíráson, akkor
is, ha már regisztrálták kutyájukat egy előző alkalommal.
*1998. évi XXVIII. tv. Az állatok védelméről és kíméletéről 42/B. paragrafus

Az ebösszeírás regisztrációs lapját a térkép
pontjain lehet leadni.
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További információ:
www.budapest13.hu/onkormanyzat/ebosszeiras

KUTYAFUTTATÓ VÉDNÖKSÉG
Ha egy kutyafuttatót használó közösség tagjaként magad is szeretnél
tenni a kutyafuttató rendezettségéért, adunk takarítóeszközöket (zsákot,
kesztyűt), és elszállítjuk a szemetet a takarítás után. Közterületgondozási
megállapodás keretében kialakíthatunk hosszú távú együttműködést,
amely az adott kutyás közösség igényéhez igazítható.
A kutyafuttatókban található ebürülékgyűjtő edények rendszeres
ürítésén kívül havonta nagytakarítást is végzünk a kutyafuttatókban.
Ha ez szerinted nem elég, szervezd meg a kutyafuttatód takarítását
együttműködve a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.-vel!
A kutyafuttató védnökséggel kapcsolatban keress minket a
következő elérhetőségeken:
kornyezet@kozszolgaltato.bp13.hu
+36-1-412-3348
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ÚJLIPÓTVÁROS
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JELMAGYARÁZAT
KUTYAFUTTATÓ:

INTEGRÁLT PARK:

1

Szent István parki

11 Üteg utcai

2

Kassák parki

12 Rákos pataki 1.

3

Kárpát lakótelepi

13 Rákos pataki 2.

4

Lehel utcai

14 Futár parki

5

Dráva parki

15 Göncöl utcai

6

Gidófalvy lakótelepi

16 Gyermek téri

7

Vizafogó lakótelepi

17 Tatai utca

8

Apály utcai

18 Bulcsú parki

9

Árpád hídfői

19 Tisza utcai

10 Országbíró lakótelepi

20 Bessenyei utca – Újpesti rakpart –

Garam utca által határolt zöld terület

KUTYAILLEMHELY:
21 -  32 

EBÖSSZEÍRÓ PONT:
33 X
 III. Kerületi Polgármesteri Hivatal

Ügyfélszolgálat:
1139 Budapest, Béke tér 1.

EBÖSSZEÍRÓ ÉS EBÜRÜLÉKZACSKÓÁTVÉTELI PONT:
34 X
 III. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

Ügyfélszolgálat:
1139 Budapest, Béke u. 65.

35 X
 III. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

Központi Ügyfélszolgálati Iroda:
1134 Budapest, Váci út 9-15.
Lehel Csarnok - Galéria szint
(Bulcsú utca felőli oldal)

NON-STOP ÁLLATORVOSI ÜGYELET:
36 B
 udapesti Állatkórház

1135 Budapest, Lehel u. 43.

JÁRD VÉGIG
A GONDOS GAZDI
ÚTVONALAT!
Találj egy jó állatorvost!
Gondos Gazdi tipp:
Kérdezd meg
a környékbeli
kutyásokat, kihez
érdemes járni!

Keress állatorvosi
ügyeletet a környéken!
(térkép 36 pont)
Gondos Gazdi tipp:
Az elérhetőségeket
mentsd el a telefonodba!

Felnőtt kutyádat
évente oltasd!

Állatorvosoddal egyeztetve
rendszeresen féregteleníts!

Gondos Gazdi tipp:
Kutyádat ajánlott
3 havonta
féregteleníteni.

Közterületen mindig
legyen nálad az
oltási könyv!

Tetess chipet a
kutyádba!

Gondos Gazdi tipp:
Az oltási könyv
fénymásolata is
használható.

Gondos Gazdi tipp:
Az éves oltáskor ellenőriztesd, működik-e a chip! Te is
megkeresheted a www.petvetdata.hu oldalon, hogy a
kutyád chipje aktív-e. Ez azért fontos, mert az ott megadott
elérhetőségen a megtaláló értesíteni tud. Ha változnak a
chiphez tartozó adatok, frissíttesd azokat az állatorvossal!

Az ivartalanítás előnyeiről
érdeklődj az állatorvosnál!
Gondos Gazdi tipp:
Ivartalaníttasd kutyádat, ezzel
sok konfliktust és egészségügyi
problémát előzhetsz meg!

Naponta járjatok sétálni!

Ismerkedj meg a környékbeli
kutyásokkal, hogy a
kutyasétáltatás közösségi
élmény legyen!
Gondos Gazdi tipp:
Járjatok változatos helyekre,
hogy kutyád mindenféle
környezetben érezze jól
magát!

Taníts meg kutyádnak
mindent, amire az életmódotok
alapján szüksége lehet!
Gondos Gazdi tipp:
A kutyaiskolai oktatás segíthet
neked és a kutyádnak is, hogy
biztonságosan élhessetek
városi környezetben.

Csatlakozz a Gondos
Gazdi facebook oldalhoz!

Gratulálunk, hogy teljesítetted a Gondos Gazdi útvonalat!

!

TUDTAD-E,

HOGY A KERÜLETBEN:
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a kutyák
becsült száma

6000

kutyafuttatásra
kijelölt, elkerített
terület található

a szabad kutyafuttatásra
kijelölt terület
megközelíti a

29000
m2-t

minden kutyaürülékgyűjtő
edényt nyáron heti
télen heti

2

3,

a kutyaillemhelyeket

havi 2-szer

333 db

ebürülékgyűjtő edény
található

alkalommal ürítünk

takarítjuk és cseréljük a
homokot

12

ingyen

a Gondos Gazdi
Program már

(térkép 34 és 35 pont)

óta működik

kutyaillemhely áll
rendelkezésre

ebürülékgyűjtő zacskót
biztosítunk

2013

