
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

„KOMPOSZTLÁDÁK BIZTOSÍTÁSA LAKOSSÁG RÉSZÉRE" 

című pályázati felhívásának 

a Képviselő-testület 671/2021 (XII. 16.) számú határozatával  

MÓDOSÍTOTT kiírása 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 

Képviselő-testület 311/2020. (V1116.) 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. (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.  

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 tárgya 

Az Önkormányzat a keretösszeg erejéig pályázat útján magánszemély esetében egy darab 300 

literes műanyagból készült ún. komposztáló ládát, vagy egy darab legfeljebb 500 literes fa 

komposztkeretet, illetve társasház esetében egy vagy kettő darab 300 literes műanyagból 

készült ún. komposztáló ládát vagy egy vagy kettő darab, legfeljebb 500 literes fa 

komposztkeretet 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: kitöltött adatlapot; 

 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; 
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 motivációs levél a komposztládák üzemeltetésére. 

 

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 benyújtása 2020. július 20. napjától a keretösszeg erejéig tart. A pályázatokat 

elektronikus úton a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapon lehet benyújtani a 

mellékletekkel együtt a zoldpalyazat@jozsefvaros.hu e-mail címre, a tárgyban megjelölve a 

pályázat tárgyát és a pályázó társasház címét (pl.: Komposztláda-pályázat _Baross utca 63-

67.). 

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, 2021.12.16. 

 

Pikó András 

polgármester 
 


