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I. Tényállás és döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Képviselő-testület  311/2020.  (VII.16.) számú határozata alapján pályázatot irt  Id Budapest 
Főváros VIII. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező természetes személyek, valamint 
Józsefváros közigazgatási területén lévő társasházak  es  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. (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. 
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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 időtartalma alatt személyesen átvehető a 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Városüzemeltetési Igazgatóságán  (1084 Budapest, 
Német  ii. 17-19.),  vagy - kérésre — Józsefvárosi Gazdálkoclási Központ  Zn.  által kiszállításra 
kerül a pályázat feltételeként benyújtott adatlapon megadott címre.  A  kiszállítás kizárólag VIII. 
kerületi helyszínre történik meg. 

A  pályázati felhívásra eddig  23  esetben került beküldésre pályázati adatlap.  A  beérkezett 
pályázatok közül  9  esetben (összesen  12  db komposztládára)  mär  eredményes döntés született. 
A  többi esetben hiánypótlási felhívás került megküldésre tekintettel arra, hogy nem került 
benyújtásra motiváló levél, vagy  a  közgyülésröl szóló jegyzőkönyv nem  volt  megfelelő (nem 
hitelesített, nem  volt  benne döntés  a  pályázaton történő indulásról, vagy az nem  volt  megfelelő). 
A  pályázati kiírás alapján egy alkalommal  van  lehetőség hiányt pótolni, így  a  hiánypótlást nem 
teljesítök pályázatát érvénytelennek kell tekinteni. 

A  fentiekre tekintettel a hiánypótlásra felszólított pályázók által benyújtott és az újonnan 
benyújtott pályázók közül érvényesnek minősített pályázatok száma  11  db.  A  korábban 
hiánypótlásra felszólított,  de  azt nem teljesítő pályázók száma  2  db, továbbá a hiánypótlási 
felhívásnak eleget tevő, azonban nem megfelelő tartalmú pályázat száma I db. 

Az érvényes  es  érvénytelen pályázatokkal kapcsolatos főbb adatokat az előterjesztés mellékletét 
képező táblázatok tartalmazzák. 

A  jelen előterjesztés tárgyát képező iratanyagok a Kerületgazdálkodási Irodán megtekinthetőek. 

II. A  beterjesztés indoka 

Az előterjesztés tárgyában a javaslatot tartalmazó döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság 
hatásköre. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a benyújtott pályázatok tárgyában támogatási javaslatot tartalmazó döntés 
meghozatala. 
A  döntés pénzügyi fedezetet igényel. Fedezete a  2020.  évi költségvetésről szóló  8/2020. (11.28.) 
önkormányzati rendeletben a  11402  címen biztosított bruttó  1.000.000 Ft  keretösszegig. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület  es  Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014.  (XI.06.) 
önkormányzati rendelete  7.  melléklet  6.1.2  pontja alapján a Kerületfejlesztési, Környezet- és 
Klímavédelmi Bizottság hatáskörébe tartozik a döntés. 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021. (1.29.)  számú kormányrendelet t. § értelmében a Kormány az élet- és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus 
világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
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A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a 
döntés meghozatalára a polgármester jogosult. 

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Melléklet: 1.  Az érvényes pályázatok főbb adatait tartalmazó táblázat. 
2.  Az érvényes pályázatok főbb adatait tartalmazó táblázat. 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
...../2021.  (II. ) számú határozata 

Javaslat komposztládák igénylésére vonatkozó pályázatok elbírálására 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. érvényesnek minősíti az előterjesztés I. számú mellékletében felsorolt pályázatokat 
2. érvénytelennek minősíti az előterjesztés  2.  számú mellékletében felsorolt pályázatokat 
3. felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a komposztládák megrendeléséről, illetőleg az 

I. számú melléklet szerinti nyertes pályázók részére történő átadásának lebonyolítására 

Felelős: Polgármester 
Határidő: 1.  pont esetében: - 

2. pont esetében: - 
3.pont esetében:  2021.  március  31. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Kerületgazdálkodási 
Iroda, JGK 

Budapest, 2021.  február  5. 

dr. Erőss Gabor 
alpolgármester 
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1.  melléklet: Érvényes pályázatok 

Társasház 
vagy 

magánszemély 

Komposztládák 
száma (db) 
jogosultság 

szerint 

Átvétel Igény 
beérkezésének 

időpontja 

Ügyiratszám 

EXINS 

 

kiszállítás 2020.08.27 16/120/2021 

 

IMP kiszállítás 

 

2020.09.08 16/121/2021 

a  1 kiszállítás 2020.09.09 16/122/2021 

Kőris  u.2. 
Társasház 

I személyes 2020.10.21 16/1468/2020 

Benyovszky 
Móric  u. 2. 

2 személyes 2020.11.10 16/86/2021 

Lujza  u. 3 
Társasház 

 

kiszállítás 2020.11.18 16/85/2021 

eta  

 

személyes 2020.12.10 16/1635/2020 

en 
1 személyes 2020.12.15 16/1641/2020 

 

a személyes 

 

2021.01.07 16/37/2021 

011110.  

 

személyes 2021.01.08 16/63/2021 

 

1 kiszállítás 2021.01.19 16/113/2021 
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2.  melléklet: Érvénytelen pályázatok 

Társasház 
vagy 

magánszemély 

Komposztládák 
száma (dl» 
jogosultság 

szerint 

Átvétel Igény 
beérkezésének 

időpontja 

Ügyiratszám 

Baross  U. 32. 
Társasház 

9 kiszállítás 2020.09.02 16/1213/2020 

József  u. 34. • 
Társasház 

 

kiszállítás 2020.10.19 16/119/2021 

 

Nap  u. 9. 
Társasház 

 

kiszállítás 2020.11.04 16/118/2021 
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