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a „Komposztládák biztosítása lakosság részére” pályázat módosításáról 

 

 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. módosítja a „Komposztládák biztosítása lakosság részére” című pályázati felhívás 3. 

pontját az alábbiak szerint:  

„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.”  

 

szövegrész helyébe az alábbi szövegezés kerül: 

 

„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.” 

 

2. módosítja a „Komposztládák biztosítása lakosság részére” című pályázati felhívás 6. 

pontját az alábbiak szerint:  

 

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

2021. 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. III. em. 315.).” 

 

szövegrész helyébe az alábbi szövegezés kerül: 

 

„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.).” 

 

3. a határozat 1. és 2. pontja szerint módosított pályázati felhívást megjelenteti 

www.jozsefvaros.hu és a www.jozsefvarosujsag.hu honlapokon, valamint és az 

önkormányzat hirdetőtábláján. 

 

http://www.jozsefvaros.hu/
http://www.jozsefvarosujsag.hu/


Felelős: polgármester 

Határidők: 

1-2. pont tekintetében: azonnal 

3. pont tekintetében: a pályázati felhívás elfogadását követő 8 napon belül 

 


