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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

Képviselő-testülete számára 

Előterjesztő: Szarvas Koppány Bendegúz Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság elnöke 

A  képviselő-testületi ülés tervezett időpontja:  2020.  július  16.  sz. napirend 

Tárgy: Javaslat komposztládák biztosítása lakosság részére című pályázat kiírására 

A  napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat és a rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség 
szükséges. 

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL:zh  ' H  \ C---L—

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: 
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DR.  PINTÉR ERZSÉBET 

JEGYZŐ 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi X 
Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság - 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság - 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság - 
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi - 
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság X 

Határozati javaslat: 
A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság 
javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Képviselő-testület  2020.  január 30-án tartott ülésén a  9/2020. (I.30.)  számú határozatának  2. 
pontjában elfogadta a Józsefvárosi Klímavédelmi Intézkedési Tervet  (SKIT). 

A  JKIT  1.5  pontja „Gazdaság, hulladékkezelés" cím alatt  2020.  évben konkrét intézkedésként 
határozta meg a lakosság részére komposztládák beszerzését —  1.000.000 Ft  összegben - és pályázat 
útján történő nyújtását. 

A  biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló  23/2003.  (XII.29.) 
KvVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  1.  §  (2)  bekezdés  c)  pontja szerint nem terjed M a rendelet 
hatálya a házi komposztálásra, a közösségi komposztálásra azonban  kited  ed. 

A  Rendelet alapján a házikomposztálás: a saját tevékenységből származó biohulladék (konyhai nyers 
növényi hulladék) saját kertben (környezeti nevelési céllal iskolák, óvodák kertjében) történő 
komposztálása, valamint a kész komposzt saját célra történő felhasználása; 
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a közösségi komposztálás: a társasház tulajdonostársainak közössége/közösségei (a továbbiakban: 
közösség) saját tevékenységéből származó biohulladéknak a keletkezés helyéhez közeli területen 
történő komposztálása, valamint a kész komposzt felhasználása a közösség(ek) saját céljára. 

Az előterjesztés  1.  sz. mellékletét képezi a „KOMPOSZTLÁDÁK BIZTOSÍTÁSA LAKOSSÁG 
RÉSZÉRE"  c.  pályázati felhívás tervezete, valamint az adatlap.  A  pályázati felhívás szerint a pályázók 
köre: 

• Budapest  Főváros VIII. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező természetes személyek, 
lakóhelyenként egy személy; 

• Budapest  VIII. kerület Józsefváros közigazgatási területén elhelyezkedő társasházak. 

A  pályázati felhívás szerint magánszemély  1  db, a társasház  2  db  300  literes műanyag komposztláda 

iránt nyújthat be pályázatot.  A  pályázati felhívás elfogadását kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől. 

A  pályázatok benyújthatók  2020.  július  20.  napjától folyamatosan, legfeljebb  2020.  december  31. 

napjáig. 

Javaslom, hogy a komposztládákat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Városüzemeltetési 
Igazgatósága szerezze be a fenti keretösszegben. 

A  pályázatok elbírálása tekintetében javaslom, hogy a döntés a Kerületfejlesztési, Környezet-  es 
Klímavédelmi Bizottság átruházott hatáskörébe kerüljön. Mindezekre tekintettel szükséges a 
Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. (X1.06.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) módosítása is  (2.  sz. melléklet). 

II. A  beterjesztés indoka 

A  pályázati felhívás elfogadása és az önkormányzati rendelet módosítása a Képviselő-testület át nem 
ruházható hatáskörébe tartozik. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja az elfogadott Józsefvárosi Klímavédelmi Intézkedési Terv keretében a lakosság részére 
komposztládák biztosítására vonatkozó pályázati felhívás elfogadása, ezzel párhuzamosan a SZMSZ 
módosítása. 

A  döntésnek pénzügyi hatása: tárgyi költségvetési rendeletben a lakosság részére komposztládák 
beszerzésére  1.000.000 Ft  összeg  11402  címen rendelkezésre áll. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület döntését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXI.X. 
törvény (a továbbiakban: Mötv.)  43.  §  (1)  bekezdése alapján hozza meg. 

Az Mötv.  42.  §  1.  pontja szerint: a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás. 

Az Mötv.  46.  §  (1)  bekezdés alapján az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni. Az Mötv.  50.  §-a 
alapján a rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 

Rendeletalkotási javaslat! 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
Képviselő-testület  es  Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014.  (XI.06.) 
önkormányzati rendelet módosítását. 
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Czukkernéukkemé dr.  Pinter  Erzsébet 
jegyző 

Tö "rinyességi ellenőrzés: 

Melléklet: 

1.  pályázati felhívás és adatlap 
2.  rendelet-tervezet: a Képviselő-testület  es  Szervei Szervezeti  es  Működési Szabályzatáról szóló 

36/2014.  (XI.06.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének /2020. 
(VH.  16.)  számú határozata 

komposztládák biztosítása lakosság részére című pályázati felhívás elfogadása 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 

1. elfogadja az előterjesztés mellékletét képező „KOMPOSZTLÁDÁK BIZTOSÍTÁSA 
LAKOSSÁG RÉSZÉRE" című pályázati felhívás és adatlapot. 

2. a határozat  1.  pontja szerinti pályázati felhívást megjelenteti a Józsefváros újságban, az 
www.jozsefvaros.hu oldalon, az önkormányzat hirdetőtábláján. 

3. felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t  300  literes műanyag komposztláda 
beszerzésének lebonyolítására bruttó  1.000,0  e  Ft  összegben. 

Felelős: 
1.-2.  pont esetében polgármester 
3.  pont esetében Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. városüzemeltetési igazgató 

Határidő: 
1. pont esetében  2020.  július  16. 
2. pont esetében  2020.  július  20.  napjától  2020.  december  31.  napjáig 
3. pont esetében  2020.  augusztus  31. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Kerületgazdálkodási 
Iroda, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

Budapest, 2020.  július  10. 

Szarvas Koppány Bendegúz 
a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság 

elnöke 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2020.  (VII.20.) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014.  (XI.06.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény  32. 
cikk  (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény  32.  cikk  (1) 
bekezdés  d)  pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi Szervezeti és Működési 
Szabályzatot alkotja meg: 

1.§  A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti  es  Működési Szabályzatáról szóló  36/2014.  (XI.06.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  7.  melléklete az  1.  melléklet szerint módosul. 

2. § Ez a rendelet  2020.  július  20.  napján lép hatályba. 

Budapest, 2020.  július  

( 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 

Pikó  Andras 
polgármester 



I. melléklet a  ....../2020. önkormányzati rendelethez 

1. A  Rendelet  7.  melléklete a következő  6.1.2.  ponttal egészül Ici: 

(Dönt) 
„6.1.2.  a lakosság részére biztosítandó komposztládák tárgyában benyújtott pályázatokról. 
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a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. (X1.06.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet indokolása 

Indokolás 

1.  §-hoz 

A  rendelet módosítás kiegészíti a Kerületfejlesztési, Környezet-  es  Klímavédelmi Bizottság hatáskörét 
a lakosság részére biztosítandó komposztládák pályázati elbírálásával, a pályázatokról való döntéssel. 

2.  §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
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melléklet 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

„KOMPOSZTLÁDÁK BIZTOSÍTÁSA LAKOSSÁG RÉSZÉRE" 
című pályázati felhívás 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 
Képviselő-testület /2020.  (.....). számú határozata alapján pályázatot ír ki  Budapest  Főváros VIII. 
kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező természetes személyek, valamint Józsefváros 
közigazgatási területén lévő társasházak és lakásfenntartó szövetkezeti házak (a továbbiakban 
együttesen: társasházak) hulladékkezelésének támogatására. 

A  Képviselő-testület a  2020.  évi költségvetésében lakosság részére komposztládák beszerzése céljából 
1 000 000 Ft  keretösszeget különített el. 

1. A  pályázat célja 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete által  9/2020. (1.30.)  számú határozattal elfogadott 
Klímavédelmi Intézkedési Terv  1.5.  pontjában megfogalmazott hulladékkezelés elősegítése, a saját 
tevékenységből származó biohulladék (konyhai nyers növényi hulladék) komposztálása, valamint a 
kész komposzt saját (házi komposztálás), illetőleg a keletkezés helyéhez közeli területen történő 
(társasházi közösségek) célra történő felhasználása. 

2. A  pályázók köre 

• Budapest  Főváros VIII. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező természetes személyek, 
lakóhelyenként egy személy; 

• Budapest  VIII. kerület Józsefváros közigazgatási területén elhelyezkedő társasházak. 

3. A  pályázat táraya 

Az Önkormányzat a keretösszeg erejéig pályázat útján magánszemély esetében egy darab  300  literes, 
társasház esetében kettő darab  300  literes műanyagból készült  ún.  komposztáló ládát biztosít, amely a 
pályázat időtartalma alatt személyesen átvehető a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Városüzemeltetési Igazgatóságán  (1084 Budapest,  Német  u. 17-19.),  vagy kérésre kiszállításra kerül a 
pályázat feltételeként benyújtott adatlapon megadott címre. 

4. Pályázati feltételek 

• magánszemély esetében a pályázat részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtania• 
a) kitöltött adatlapot; 
b) érvényes a személyi igazolvány, valamint a lakcímkártya másolatát; 

• társasház esetében a pályázat részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtania• 
a) kitöltött adatlapot (Az adatlap mellékletét képező dokumentumok a közös képviselő által 

hitelesített másolati példány formájában is benyújthatók.); 
b) közgyűlési határozatot - jelenléti ívvel, meghatalmazásokkal, írásbeli szavazás esetén a 

szavazólapokkal együtt - a pályázaton történő részvételről, valamint; 

Érvényesen pályázni a felhívásban megjelölt határidőben, a pályázati adatlap kitöltésével, az azon 
előírt mellékletek csatolásával valamint az arra jogosult általi aláírásával lehet. 



5. Hiánypótlás 

Hiánypótlásra kizárólag a pályázatok benyújtására nyitva álló határidőn belül van lehetőség. 

Hiányosan benyújtott pályázat esetén a pályázat beérkezését követő  8  munkanapon belül, amennyiben 

a pályázó az adatlapon megadott elektronikus elérhetőséget elektronikus, ennek hiányában postai úton 

hiánypótlási felhívás kerül kiküldésre  A  hiánypótlási felhívás teljesítésének határideje  5  munkanap.  A 

nem megfelelő módon vagy nem a pályázati kiírásban pályázni jogosultként megjelölt által benyújtott 

pályázati kérelmek érvénytelenek. 

6. Pályázatok benyújtásának határideje, helye 

A  pályázat nyújtása  2020.  július  20.  napjától a keretösszeg erejéig,  de  legkésőbb  2020.  december  31. 

napjáig tart. 
A  pályázatok  2020.  július  20.  napjától a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig folyamatosan 

benyújthatók zárt borítékban „komposztládák biztosítása lakosság részére pályázat" megjelöléssel 

postai úton, vagy személyesen a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztályának 

titkárságán  (1082 Budapest,  Baross  u 63-67.  M.  em. 315.). 

7. A  pályázatok elbírálása  

A  benyújtott pályázatok megfelelősége tekintetében a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi 

Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) dönt a pályázatok benyújtását követő  15  munkanapon belül. 

A  támogatásról a pályázatot benyújtó a Bizottsági döntés meghozatalát követő  10  munkanapon belül 

írásban értesítést kap. 

A  pályázat kiírója komposztláda átvételét követen  2  évi helyszíni ellenőrzést tarthat, amely 

során a pályázat céljának megvalósulását ellenőrizheti. 

Budapest, 2020.  július  

Pikó András 
polgármester 



PÁLYÁZATI ADATLAP 

„KOMPOSZTLÁDÁK BIZTOSÍTÁSA LAKOSSÁG RÉSZÉRE" 

I. Természetes személy esetén: 

New.  

Lakcíme:  Budapest  VIII. kerület,  

E-mail  címe:  

Telefonszáma:  

2. Társasház esetén: 

Társasház neve:  

Társasház címe:  

Társasház helyrajzi száma:  

A  pályázat benyújtására jogosult neve:  

E-mail  címe:  

Telefonszáma:  

3. Átvétel: 

Személyesen veszem át (Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  -  1084 Budapest,  Német  u. 17-19.): 

Kiszállítást kérek  a  fenti címemre: 

4.  Nyilatkozatok: 

Kijelentem, hogy a nyertes pályázatot követően a közösségi/házi komposztálás során a 
biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló  23/2003.  (XII.  29.) 
KvVM rendeletben foglaltakat megismertem és az abban foglaltak szerint járok el. 

Kijelentem, hogy a benyújtott pályázati dokumentációval kapcsolatosan hozzájárulásomat 
adom az abban foglalt személyes adataimnak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez, a pályázati eljárásban résztvevők számára. 

Tudomásul veszem, hogy a pályázat kiírója a komposztláda átvételét követően  2  évig 
helyszíni ellenőrzést tarthat, amely során a pályázat céljának megvalósulását ellenőrizheti. 

Kelt:  Budapest, 2020.  

pályázó aláírása 
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PÁLYÁZATI ADATLAP 

Csatolandó dokumentumok: 

Magánszemély esetében a pályázat részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtania: 

a) kitöltött adatlapot; 

b) érvényes a személyi igazolvány, valamint a lakcímkártya másolata; 

Társasház esetében a pályázat részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtania: 

a) kitöltött adatlapot (Az adatlap mellékletét képező dokumentumok a közös képviselő által 

hitelesített másolati példány formájában is benyújthatók.); 
b) közgyűlési határozatot - jelenléti ívvel, meghatalmazásokkal, írásbeli szavazás esetén a 

szavazólapokkal együtt - a pályázaton történő részvételről, valamint; 

Érvényesen pályázni a felhívásban megjelölt határidőben, jelen pályázati adatlap kitöltésével, valamint 

az előírt mellékletek csatolásával és az arra jogosult általi aláírásával lehet. 
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