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A döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik:
Képviselő-testület
Az SZMSZ szerint véleményezi:

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2020. január 30-án tartott ülésén a 9/2020. (I.30.) számú határozatának 2. pontjában elfogadta a Józsefvárosi Klímavédelmi Intézkedési Tervet (JKIT).
A IKIT

1.5 pontja , Gazdaság, hulladékkezelés" cím alatt 2020. évben konkrét intézkedésként határozta

meg a lakosság részére komposztládák beszerzését — bruttó 1.000.000 Ft összegben — és pályázat útján

:

történő nyújtását.

A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII.29.) KVVM
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdés c) pontja szerint nem terjed ki a rendelet hatálya a
házi komposztálásra, a közösségi komposztálásra azonban kiterjed.

A Rendelet alapján a házi komposztálás: a saját tevékenységből származó biohulladék (konyhai nyers
növényi hulladék) saját kertben (környezeti nevelési céllal iskolák, óvodák kertjében) történő komposztálása, valamint a kész komposzt saját célra történő felhasználása;
a közösségi komposztálás: a társasház tulajdonostársainak közössége/közösségei (a továbbiakban: kö-

zösség) saját tevékenységéből származó biohulladéknak a keletkezés helyéhez közeli területen történő
komposztálása, valamint a kész komposzt felhasználása a közösségtek) saját céljára.

A Képviselő-testület 311/2020. (VII.16.) számú határozatában döntött a ,KOMPOSZTLÁDÁK BIZTOSÍTÁSA

LAKOSSÁG

RÉSZÉRE"

c. pályázati felhívás kiírásáról, valamint arról, hogy bruttó

1.000.000,-Ft keretösszeg erejéig kerüljenek beszerzésre 300 literes komposztládák a pályázók igényeinek kielégítése céljából. A döntés értelmében a pályázatok 2020. december 31. napjáig nyújthatók be,

A pályázati kiírásra eddig 18 pályázat érkezett, melyből 9 pályázat volt érvényes, mely 12 komposztláda
igénylését jelenti (109.044,-Ft értékben). A maradék 9 pályázat tekintetésben a hiánypótlások kiértékelése még folyamatban van, de ezen pályázatok összértéke is hasonló nagyságrendet képvisel. Ez azt
jelenti, hogy a keretösszegből kb. 800.000,-Ft a leadási határidőt, azaz 2020. december 31-ét követően
továbbra is rendelkezésre fog állni.
A leírtak tükrében javaslom, hogy a pályázat benyújtásának határideje kerüljön módosításra, melynek új
határideje legyen 2021. december 31.
II. A beterjesztés indoka
A pályázati felhívás módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja az elfogadott Józsefvárosi Klímavédelmi Intézkedési Terv keretében a lakosság részére
komposztládák biztosítására vonatkozó pályázati felhívás módosítása.

A döntésnek pénzügyi hatása: tárgyi költségvetési rendeletben a lakosság részére komposztládák beszerzésére bruttó 1.000.000 Ft összeg 11402 címen rendelkezésre áll.
IV. Jogszabályi környezet
A Képviselő-testület döntését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 43. § (1) bekezdése alapján hozza meg.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet 1. §-a 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 hírdet ki.
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 a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét
gyakorolva a polgármester dönt tárgyi ügyben, amelyet külön íven hoz meg.
Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását.
Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2020.
(XII. 17.) számú határozata
Javaslat komposztládák biztosítása lakosság részére című pályázat módosítása
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a ,KOMPOSZTLÁDÁK BIZTOSÍTÁSA LAKOSSÁG RÉSZÉRE" című pályázati fel-

2.

hívás 6. pontjának a Pályázatok benyújtásának határidejére vonatkozó módosítását, amely szerint a
A pályázat nyújtása 2020. július 20. napjától a keretösszeg erejéig, de legkésőbb 2020. december
31. napjáig tart."
szövegrész helyébe az alábbi szövegezés kerül:
4 pályázat nyújtása 2020. július 20. napjától a keretösszeg erejéig, de legkésőbb 2021. december
31. napjáig tart."
a határozat 1. pontja szerinti módosított pályázati felhívást megjelenteti a Józsefváros újságban, a
www .jozsefvaros.hu oldalon, és az önkormányzat hirdetőtábláján.
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polgármester
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A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Kerületgazdálkodási Iroda.
Budapest, 2020. november 24.
dr. Erőss Gábor
alpolgármester
s.k.

