
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság 
Szarvas Koppány Bendegúz — elnök 

I  . •  sz. napirend 
ELŐ TERJESZTÉS 

a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság  2021.  szeptember  20-i  ülésére 

Tárgy: Javaslat komposztládák igénylésére vonatkozó pályázatok elbírálására 

Előterjesztő: Szarvas Koppány Bendegúz / KKKB elnök 
Készítette: Varga  Viktória/ügyintéző 

A  napirendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Képviselő-testület  311/2020.  (VII.16.) számú határozata alapján pályázatot írt 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 
pályázat határideje a  473/2020.  (XII.17.) számú polgármesteri döntéssel meghosszabbításra 
került  2021.  december  31.  napjáig. 

A  pályázat célja az Önkormányzat Képviselő-testülete által  9/2020. (I.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. 

Az Önkormányzat a bruttó  1.000.000 Ft  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 időtartama alatt személyesen átvehető a 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Városüzemeltetési Igazgatóságán  (1084 Budapest, 
Német  u. 17-19.),  vagy - kérésre - a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által kiszállításra 
kerül a pályázat feltételeként benyújtott adatlapon megadott címre.  A  kiszállítás kizárólag 
VIII. kerületi helyszínre történik meg. 

A  pályázati felhívásra eddig összesen  31  érvényes és győztes pályázat érkezett. 
Jelen előterjesztés tárgyát az újonnan benyújtott 5db érvényes pályázat képezi, amelynek 

főbb adatait az előterjesztés  1.  számú mellékletét képező táblázat tartalmazza. 
Az eddig beszerzett  31  db komposztláda összértéke  294.662,- Ft  volt.  A  jelenlegi 

döntéssel érintett  5  pályázat összesen  6  db komposztláda összértéke, az érvényes  (380/2021-

 

as  nyilvántartási számú) keretszerződés értelmében  65 639 Ft. 
A  jelen előterjesztés tárgyát képező iratanyagok a Kerületgazdálkodási Irodán 

megtekinthetőek. 

II. A  beterjesztés indoka 
Az előterjesztés tárgyában a pályázati kiírás szerint döntés meghozatala szükséges. 
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III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja a benyújtott pályázatok elbírását követően a nyertes pályázók 

megkaphassák az igényelt komposztládákat. 
A  döntés pénzügyi fedezetet igényel. Fedezete a  2021.  évi költségvetésről szóló  5/2021. 

(11.25.)  önkormányzati rendelet  11.  melléklet  Ill.  Önkormányzati beruházások  34.  során, a 

20810-04  címen biztosított. 

IV.Jogszabályi környezet 
A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. 

(X1.06.)  önkormányzati rendelete  7.  melléklet  6.1.2  pontja alapján a Kerületfejlesztési, 
Környezet- és Klímavédelmi Bizottság hatáskörébe tartozik a döntés. 

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását. 

Melléklet: I. sz. melléklet: Az érvényes pályázatok főbb adatait tartalmazó táblázat 



BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: 

S CSILLA 
JEGYZŐ 

Határozati javaslat 

..../2021. (IX .20.). számú Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi 
bizottsági határozat: 

Döntés a lakosság részére biztosítandó komposztládák tárgyában benyújtott 
pályázatokról 

A  Kerületfejlesztési, Környezet-  es  Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy, 

1. érvényesnek minősíti az előterjesztés  1.  számú mellékletében felsorolt pályázatokat 

2. felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a komposztládák megrendeléséről, illetőleg 

az  1.  számú melléklet szerinti nyertes pályázók részére történő átadásának 

lebonyolításáról. 

Felelős: Polgármester 
Határidő:  2.  pont esetében:  2021.10.31. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási ügyosztály — 
Kerületgazdálkodási Iroda, JOK 

Budapest, 2021. 09. 07. 

via 
Szarvas Koppány Bendegúz 

KKKB elnök 

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY -KERÜLETGAZDÁLKODÁSI IRODA 

LEIRTA: VARGA VIKTÓRIA; ÜGYINTÉZŐ 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 4 ,1 
JOGI KONTROLL: 

JÓVÁHAGYTA: 

SZARVAS KOPPÁNY BENDEGÚZ 
A  KERÜLETFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZET ÉS KLÍMAVÉDELMI 

BIZOTTSÁG ELNÖKE 





ELŐTERJESZTÉS Javaslat komposztládák igénylésére vonatkozó pályázatok elbírálására I.-es  számó melléklet 
KKKB  2021.  szeptember  20-i  ülésére 

 

Pályázó neve 
Társasház vagy 
Magánszemély 

Komposztláda kihelyezési 
cím 

Igényelt komposztládák 
száma (db) 

Beérkezett pályázat 
iratszáma 

1 

 

Magánszemély 

 

1 16/449-1/2021 
2 Domum Victum Kft Társasház 

 

2 16/483-1/2021 
3 

 

Magánszemély 

 

I 16/528-1/2021 
4 

 

Magánszemély 

 

1 16/565-1/2021 
5 

 

Magánszemély 

 

1 16/704-1/2021 
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