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Melléklet: Az érvényes pályázatok főbb adatait tartalmazó táblázat
Tisztelt Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság!

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 Képviselő-testület 671/2021. (XII. 16.) számú határozatával meghosszabbításra
került a keretösszeg erejéig.
A pályázat célja a Képviselő-testület 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 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.

A lakossági komposztláda pályázati felhívásra eddig összesen 42 komposztládára érkezett
érvényes és győztes pályázat, az így beszerzett komposztládák értéke bruttó 360.301 Ft volt.
Az intézmények számára kiírt komposztláda pályázat eredményeképpen 23 db komposztláda
került beszerzésre, melyek értéke bruttó 251.615 Ft volt.
így az eddig beszerzett komposztládák összeértéke 611.916 Ft volt.
Jelen előterjesztés tárgyát az újonnan benyújtott 3 db érvényes pályázat képezi, amelynek
főbb adatait az előterjesztés melléklete tartalmazza.

A jelenlegi döntéssel érintett 3 darab komposztláda összértéke jelenleg kb. 40.000 Ft.
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II. A beterjesztés indoka
Az előterjesztés tárgyában a pályázati kiírás szerint döntés meghozatala szükséges.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja a benyújtott pályázatok elbírását követően a nyertes pályázók megkaphassák az
igényelt komposztládákat.
A döntés többlet pénzügyi fedezet biztosítását nem igényli. A pályázati kiíráshoz szükséges
előirányzat fedezete a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) sz. önkormányzati
rendelet alapján a 20810 címsoron rendelkezésre áll.
ÏV. Jogszabályi környezet
A Képviselő-testület és 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.
Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását.

Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Kerületfejlesztési, Környezet
és Klímavédelmi Bizottságának

..... /2022. (VIII. 31. ) számú határozata
a lakosság részére biztosítandó komposztládák tárgyában benyújtott pályázatokról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy
1.
érvényesnek minősíti az előterjesztés mellékletében felsorolt pályázatokat;
2. felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a komposztládák megrendeléséről, illetőleg a
melléklet szerinti nyertes pályázók részére történő átadásának lebonyolításáról.

Felelős: polgármester
Határidő: a 2. pont esetében: 2022. október 28.

A döntés végrehajtását végző szervezeti
Kerületgazdálkodási Iroda, JGK Zrt.
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Kerületgazdálkodási

Ügyosztály

Budapest, 2022. augusztus 24.

Szarvas Koppány Bendegúz
KKKB elnök
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