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Aljegyzo

Az SZMSZ szerint velemenyezi:

Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag

Kulturalis, Civil, Oktatasi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag

Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag

Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet-hasznositasi Bizotl

Varosiizemeltetesi Bizottsag

Keriiletfejlesztesi, Kornyezet-esKUmavedelmi Bizottsag

Hatarozati javaslat:

A Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag, valamint a Keriiletfejh 
Klfmavedelmi Bizottsag javasolj a a Kepviselo-testuletnek az eloterjesz

X

ssztesi, Kornyezet- es 
tes megtargyalasat.



Tisztelt Kepviseld-testulet!

I. Teny alias es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

A Kepviseld-testulet 466/2021. (VIL22.) szamu hatarozataval elfogadta a beszamolot a 
Jdzsefvarosi Klimavedelmi Intezkedesi Terv vegrehajtasarol (tovabbiakban: Klimavedelmi 
Intezkedesi Terv), amely beszamolo 15. d) pontjaban komposztlada-palyazat kiirasarol 
sziiletett dontes Jdzsefvarosban mukodo kozoktatasi, koznevelesi intezmenyek es bolcsodek 
szamara.

A Kepviseld-testulet a 2021. evi koltsegveteseben az intezmenyek reszere komposztlada- 
palyazat tamogatasa celjabol bruttd 400.000 Ft keretosszeget kulonitett el.

Az intezmenyek reszere most kiirasra keruld palyazat elozmenye, hogy a Kepviseld-testulet 
311/2020.(VII.16.) szamu hatarozataval 2020. julius 20-an kihirdetesre kerult a lakossag 
reszere szolo komposztlada-palyazat, melynek celja a hulladekkezeles eldsegitese, sajat 
tevekenysegbol szannazo biohulladek komposztalasa, valamint a kesz komposzt sajat, 
illetoleg a keletkezes helyehez kozeli teriileten torteno felhasznalasa. A palyazat sikeres, 
folyamatosan erkeznek az ervenyes palyazatok a lakosok es a tarsashazak reszerdl. A 
lakossagi komposztlada-palyazat soran eddig 37 komposztlada kiosztasara kerult sor.

A komposztalas eldnyei egyertelmuek: tobbek kozott csokken a lerakasra/egetesre keriilo 
hulladekmennyiseg, a kerti es a konyhai hulladekot vissza lehet juttatni a termeszetbe, 
termekenyebbe lehet tenni a talajt, a novenyek egeszsegesebbek lehetnek, a klimavaltozas 
hatasait is lehet csdkkenteni azaltal, hogy a humuszban gazdag talaj jobban kepes elnyelni a 
szen-dioxidot.

Mivel nagyon fontos, hogy a szemleletformalas mar a bolcsodeben, ovodaban, iskolaban 
megkezdodjon es ezekkel az eldnyokkel a gyerekek mar korai korban megismerkedjenek, igy 
az Onkormanyzat komposztlada-palyazatot hirdet Jdzsefvarosban mukodo kdzoktatasi, 
koznevelesi intezmenyek es bolcsodek szamara.

A palyazatok a Keriiletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi Bizottsag (a tovabbiakban: 
Bizottsag) dontesi hataskdreben kerulnek elbiralasra a benyujtasi hatarido lejartat koveto 30 
napon belul. A tamogatas megiteleserol a palyazatot benyujtd a bizottsagi dontes 
meghozatalat koveto 10 munkanapon beltil e-mailben ertesitest kap.

Ervenyes palyazatok a leadas sorrendjeben a keret kimeriileseig az adatlapon meghatarozott 
szempontok figyelembevetelevel kerulnek elbiralasra.

A palyazat kiirdja nyertes palyazat eseten a komposztlada atvetelet kovetoen 2 evig 
szuroprdbaszeruen helyszini ellenorzest tarthat, melynek soran a palyazat celjanak 
megvalosulasat ellenorizheti.

A komposztladak kiszallitasat a Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Varosuzemeltetesi 
Igazgatosaga vegzi a palyazaton nyertes intezmenyek reszere.

A palyazat reszletei az eloterjeszteshez csatolt mellekletben talalhatoak, amely a palyazati 
felhivast es annak mellekletekent az adatlapot tartalmazza.

II. A beterjesztes indoka

Az eloteijesztes targyaban, a palyazat kiirasaval kapcsolatban dontes meghozatala sziikseges, 
melynek meghozatala a Kepviseld-testulet hataskdre.



III. A dontes celja, penziigyi hatasa

A dontes celja a hulladekmennyiseg csokkentese Jozsefvarosban, a zoldhulladek 
ujrahasznositasanak tamogatasaval a keriiletben mukodo kozoktatasi, koznevelesi 
intezmenyekben es bolcsodekben, valamit szemleletformalas.

A dontes tekinteteben a koltsegvetesi fedezet 400.000 Ft osszegben a 2021. evi 
koltsegvetesrol szolo 5/2021. (II. 25.) sz. onkormanyzati rendeletben, a 20810-04 cimen 
rendelkezesre all; a Kepviselo-testiiletnek a feltilvizsgalt Jozsefvarosi Klimavedelmi 
Intezkedesi Terv vegrehajtasahoz sziikseges koltsegvetesi intezkedesekrol szolo 467/2021. 
(VII. 22.) szamu hatarozata alapjan.

IV. Jogszabalyi kornyezet

A Kepviselo-testiilet a 466/2021. (VII.22.) szamu hatarozattal megismerte es elfogadta a 
feltilvizsgalt Jozsefvarosi Klimavedelmi Intezkedesi tervrol keszult beszamolot. A Beszamolo 
15. d. pontja szerint komposztlada-programot inditunk intezmenyek szamara.
A Kepviselo-testiilet 467/2021. (VII.22.) szamu hatarozataval biztositotta a palyazat 
forrasigenyet.

Az SZMSZ 7. melleklet 6.3.1. pontja szerint a Keruletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi 
Bizottsag velemenyezi a „kdmyezet-, klima - es termeszetvedelmi, valamint 
akadalymentessegi szempontbol aberuhazasokat”.

Fenti rendelkezesek alapjan javaslom az alabbi hatarozat elfogadasat.

Melleklet: Palyazati felhivas



Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek ..../2021. (........ .) szamu
hatarozata

„Komposztlada-program intezmenyek reszere” palyazati felhivasanak kiirasarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy

1. elfogadja az eloterjesztes mellekletet kepezo „Komposztlada-program intezmenyek 
reszere” cimu palyazati felhivast es annak mellekletet,

2. a hatarozat 1. pontja szerinti palyazati felhivast megjelenteti a  
valamint a  oldalakon.

www.jozsefvaros.hu
www.jozsefvarosujsag.hu

Felelos: polgarmester

Hatarido:

1. pont tekinteteben: 2021. november 18.

2. pont tekinteteben: a palyazati kiiras elfogadasat koveto 8 naponbeliil.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly 
Keruletgazdalkodasi Iroda, Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Budapest, 2021. november 2

Dr. Eross Gabor 
alpolgarmester

Torvenyessegi ellendrzes:

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


Melleklet az eloterjeszteshez

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek 

. ....... /2021. (.). szamu hatarozataval elfogadott 

„KOMPOSZTLADA-PROGRAM INTEZMENYEK RESZERE” 

cimu palyazati felhivasa

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat (a tovabbiakban: Onkormanyzat) 

a ........./2021. (......) szamu Kepviselo-testuleti hatarozat alapjan palyazatot ir ki a

Jozsefvarosban mukodo kozoktatasi, koznevelesi intezmenyek es bolcsodek szamara 

komposztladak igenylese, hulladekkezeles tamogatasa celjabol.

A Kepviseld-testulet a 2021. evi koltsegveteseben az intezmenyek reszerekomposztlada- 

palyazat tamogatasa celjabol brutto 400.000 Ft keretosszegetkulonitett el.

1. A palyazat celia:

A novenyi eredetu bomlo szerves anyag hasznositasa hazi komposztalo edenyek 

hasznalataval.

2. A palyazok kore:

Jozsefvarosban mukodo, kozoktatasi, koznevelesi intezmenyek es bolcsodek. Azon 

intezmenyek is palyazhatnak, amelyek mar rendelkeznek komposztalo ladaval.

3. A palyazat targya:

Maximum 2 db, egyenkent 300 literes, muanyagbol kesztilt hazi komposztalo lada kiosztasa 

intezmenyenkent.

4. Palyazati feltetelek:

Ervenyes palyazni a 2-es pontban (A palyazok kore) felsorolt intezmenyek eseteben a 

palyazat reszekent kitoltott es alairt adatlapon (palyazati felhivas melleklete), az alabbi 

hataridok betartasaval lehet.

5. Palyazatok benyujtasanak hatarideie es modja:

5.1. Palyazat leadasi hatarideje: 2022.01.15.



5.2. Meghirdetes modja: , valamint a  

oldalakon, illetve kozvetlenul e-mailen keresztiil az intezmenyvezetok reszere.

www.iozsefvaros.hu www.jozsefvarosujsag.hu

5.3. Leadas modja: A palyazatokat elektronikus uton a hianytalanul kitoltott palyazati 

adatlapon lehet benvuitani a  e-mail cimre.komposztlada@iozsefvaros.hu

5.4. A nem megfelelo mddon kitoltott, vagy a palyazati hatariddt kovetden, illetoleg nem 

a palyazati kiirasban palyazni jogosult altal benyujtott palyazatok ervenytelenek.

Hianypdtlasra lehetoseg nines.

A palyazattal kapcsolatos tovabbi felmerulo kerdeseikkel a komposztlada@iozsefvaros.hu e- 

mail cimen es a +36 1 459 2576-os illetve a +36 1 459 2552-es telefonszamon keresheti 

munkatarsainkat.

6. A palyazatok elbiralasa:

6.1. A palyazatok a Keriiletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi Bizottsag (a 

tovabbiakban: Bizottsag) dontesi hataskdreben keriilnek elbiralasra a benyujtasi 

hatarido lejartat koveto 30 napon belul. A tamogatas megiteleserol a palyazatot 

benyujto a bizottsagi dontes meghozatalat koveto 10 munkanapon belul e-mailben 

ertesitest kap.

6.2. Ervenyes palyazatok a leadas sorrendjeben a keret kimeruleseig az adatlapon 

meghatarozott szempontok figyelembevetelevel keriilnek elbiralasra.

A palyazat kiiroja nyertes palyazat eseten a komposztlada atvetelet kovetden 2 evig 

szuroprobaszeruen helyszini ellenorzest tarthat, melynek soran a palyazat celjanak 

megvalosulasat ellenorizheti.

7. A Palyazo kotelessegei

Gyoztes palyazat eseten a palyazo vallalja, hogy az Onkormanyzat altal szervezett 

komposztalassal kapcsolatos szemleletformalasi kepzest tart az intezmenybe jard 

gyermekeknek.

Melleklet: 1. sz. melleklet: Palyazati adatlap

Budapest,2021.november,, „

Piko Andras
polgarmester

http://www.iozsefvaros.hu
http://www.jozsefvarosujsag.hu
mailto:komposztlada@iozsefvaros.hu
mailto:komposztlada@iozsefvaros.hu


Komposztlada-Program
Intezmenyek reszere 

Palyazati adatlap

Erkezett
Sorszam

Komposztlada-program intezmenyek reszere

1. Palyazo adatai:

1.1. Intezmeny neve:..........    ..........         ........

1.2. Intezmeny szekhelye:.........        ........ .

1.3. Intezmeny vezetojenekneve:............. ....... ...... .......... ................................................

1.4. Kapcsolattarto neve:................ ........ ............................................................. ....... .

1.5. Kapcsolattarto telefonszama:..... .................... ..... ..... ................... ................. ........ .....

1.6. Kapcsolattarto e-mail cime:........ ..... ................... . ................................................. .

2. Palyazat elbiralasahoz sziikseges adatok

2.1. Az intezmenybe jaro gyennekek szama:...... ....................... ............ ........... .

2.2. Palyazo intezmeny zold feliiletenek merete (m2):.......................... ............. ............

2.3. Palyazo intezmeny altal termelt zoldhulladek mennyisege (m3):.  ..

2.4. Az intezmenyben keletkezik konyhai zoldhulladek? IGEN NEM

2.5. Rovid bemutatkozas a biralo bizottsagnak (par soros motivacios level, meltanyolhato 

korulmenyek ismertetese):



KOMPO
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3. Nyilatkozatok:

Kijelentem, hogy nyertes palyazat eseten megismerem az Onkormanyzatnak a 
komposztalassal kapcsolatos tudnivalokrol bsszeallitott tajekoztatojat es az abban foglaltak 
szerint jarok el.

(Palyazo alairasa)

Kijelentem, hogy nyertes palyazat eseten komposztalassal kapcsolatos egy alkalmas 
szemleletformalasi kepzest tartok az intezmenybejaro gyermekeknek.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••tea*********************
(Palyazo alairasa)

Kijelentem, hogy nyertes palyazat eseten a tanev vegen nyilatkozom az Onkormanyzat 
szamara arrol, hogy a keletkezett komposztot, mire hasznaltam fel.

(Palyazo alairasa)

Tudomasul veszem, hogy a palyazat kiiroja nyertes palyazat eseten a komposztlada atvetelet 
kovetoen 2 evig szuroprobaszeruen helyszfni ellendrzest tarthat, melynek soran a palyazat 
celjanakmegvalosulasat ellendrizheti.

(Palyazo alairasa)

Kijelentem, hogy a benyujtott palyazati dokumentacioval kapcsolatosan hozzajarulasomat 
adorn az abban foglalt szemelyes adataimnak a palyazati eljarassal osszefuggesben 
szukseges kezelesehez, a palyazati eljarasban resztvevok szamara.

(Palyazo alairasa)

Kelt: Budapest, 2021..............................................

(Palyazo alairasa)
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