
 

Kutyafuttatás: szabályokkal 

Szentes - Rendelet nem tiltja, mégis kitáblázták, hogy nem lehet kutyát sétáltatni 
a Széchenyi ligetben Szentesen. A sportpályára nem lehetne ebet vinni, a 
legtöbben mégis ott futtatják kedvenceiket. A probléma feloldására kutyafuttató 
területet jelölnének ki a városban – ilyenre van már példa a megyében.  

A szentesi állattartási rendelet szerint csak 
játszótereken és a sporttelepen nem lehet kutyát 
sétáltatni. Ehhez képest néhány hete a Széchenyi 
liget összes bejáratánál tiltó táblát helyeztek el, ami 
figyelmeztet, hogy ebbel nem lehet a területre 
belépni. A közterület-felügyelettıl megtudtuk, mivel 
jelenleg – a sétányok építése miatt – 
munkaterületnek számít a liget, így próbálják távol 
tartani a kutyásokat, akik arra sem ügyeltek, hogy az 
új futópályát ne piszkolják össze kedvenceik. Senkit 
nem büntettek még meg ilyesmiért Szentesen, holott 
figyelmeztetés helyett akár 30 ezres bírságot is ki 
lehetne szabni. A kivitelezéssel – a múzeum elıtti kövezéssel, a játszótér 
fejlesztésével és a sétányok kiépítésével – néhány hét múlva végeznek, de a tiltó 
táblákat otthagynák. Ehhez azonban szükség van az állattartási rendelet 
módosítására is – erısítette meg lapunknak Sztantics Csaba jegyzı. 
 
A Pusztai László Sporttelepre nem lehetne bevinni négylábút, erre viszont tábla nem 
figyelmeztet. – Azért nem, mert a tiltó jeleket egytıl egyig ellopták – mondta 
lapunknak Tomcsányi Ferenc, az intézmény vezetıje. Szerinte lenne még mit tanulni 
a helyi kutyatartóknak, mert azon túl, hogy oda viszik a kutyájukat, ahova nem 
lehetne, és ezzel zavarják a futókat meg a sétáló családokat, a kutyagumit sem 
takarítják el maguk után. – Még az ısszel le fogjuk zárni az összes bejáratot, hogy 
csak rendeltetése szerint használhassák a létesítményt – tette hozzá. 
 
Tomcsányi Ferenc elárulta, napokon belül a polgármesteri hivatal mőszaki osztályával 
kezd egyeztetést, hogy a város jelöljön ki kutyafuttató területet az ebtartók 
számára, így alternatívát is nyújtanának azoknak, akik jobb híján a sporttelepre 
jártak kedvencükkel. 
 
Kutyafuttatók a megyében 
 
Szegeden 10, Hódmezıvásárhelyen 2 kutyafuttatásra kijelölt területet nevez meg a 
helyi állattartási rendelet. A megyeszékhelyen ilyen például a kamara- és a körtöltés, 
valamint a hajóállomás és az új Tisza-híd közötti hullámtér. Vásárhelyen az ifjúsági 
parkban jelöltek ki erre a célra egy részt, továbbá a Hódtói városrészben a Tóalj utca 
67. szám alatti zárt telken lehet az ebeket futtatni. Makón a helyi rendeletben nincs 
nevesítve ilyen terület, Csongrádon pedig csak azokat sorolják föl, hová nem lehet 
kutyát vinni.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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