
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

'Í, ( ---'-'--1_· _ számú előterjesztés 

a "Kőbányai Komposztálási Program- 2015" elnevezéső pályázat kiírásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A sikeressé vált Kőbányai Komposztálási Program keretében 2010 óta- a Fővárosi Közterület
fenntartó Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: FKF Zrt.) és az Önkormányzat között évente létrejött 
együttműködési megállapodás keretében - 267 kőbányai pályázó részére 514 db komposztáló 
berendezés használatba adása történt meg. A pályázókkal az Önkormányzat ötéves együttműködési 
megállapodásokat kötött. A 2014. évben kiírt pályázatra jelentkezők az edényeket- az FKF Zrt. 
közbeszerzési eljárásának elhúzódásamiatt- 2015. február hónapban kapják meg. 

Az FKF Zrt. a Kőbányai Komposztálási Programot 2015-ben is támogatni kívánja, és változatlan 
feltételekkel, új együttműködési megállapodással biztosítja az edényeket az Önkormányzat 
számára. A megállapodás megkötésének feltétele a komposztáló edény használóinak pontos 
megnevezése is (név, cím, elérhetőség). 
Az FKF Zrt. a beszerzett edényeket a kerületi önkormányzatok között a jelentkezés sorrendjében és 
a jelentkezők arányában osztja szét. 
Javaslom, hogy az Önkormányzat írjon ki pályázatot a kerületi lakosok számára a korábbi pályázati 
felhívás szerint "Kőbányai Komposztálási Program - 2015" címmel. A pályázatra jelentkezők 
jelentkezési sorrendszerint kaphatják meg az FKF Zrt.-től a komposztáló edényeket. 
Az elmúlt években az edények átvételénél tapasztalt, nagyon hosszú (egy évnél is hosszabb) 
várakozási időre tekintettel a sikeres program folyamatossága érdekében javaslom, hogy az 
Önkormányzat biztosítson azon pályázók részére komposztáló berendezést, akik a 2015-ös 
pályázatra jelentkeznek, de az FKF Zrt. 2015-ben mégsem tudna számukra edényt biztosítani. 
A várakozási idő csökkentése érdekében a 2016. évre vonatkozó pályázati kiírásra még ez évben 
teszek j avaslatot 

A pályázati felhívást az előterjesztés 2. melléklete, a jelentkezéshez szükséges adatlapot pedig a 3. 
melléklete tartalmazza. 
A komposztáló eszközök átadását, az öt éven keresztüli használat ellenőrzését és szakmai 
támogatását, valamint a komposztálásra vonatkozó adatszolgáltatásokat a programban 
résztvevőkkel kapcsolatban továbbra is az Önkormányzatnak kell elvégeznie. A programban 
résztvevők és az Önkormányzat között 5 éves együttműködési megállapodás megkötése is 
szükséges, ahogy ez az előző években is történt. 
A komposztálás a lakosság részére a zöldhulladék és az avar környezetbarát hasznosítását teszi 
lehetővé arra tekintettel is, hogy 2011. december l-jei hatállyal Budapest Főváros Közgyűlése a 
Budapest Főváros szmogriadó-tervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendeletének 4/A. § d) 
pontja tiltja Budapest egész területén az avar és a kerti hulladék elégetését. 
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II. liatásvizsgálat 

A környezetvédelem egyik legfontosabb feladata a levegőminőség javítása. Az avar és a kerti 
hulladék elégetésének tiltása is ezt a célt szolgálja. A nagyvárosi környezetben az őszi 
lombhullásból és év közben a növények gondozásából (zöldmetszés, ifjítás stb.) keletkező növényi 
hulladék helyben történő komposztálása megoldást nyújt a lakosság számára a korábban égetéssel 
megsemmisített hulladék környezetbarát hasznosítására. A komposztáló berendezéseket 
használóktól évenként bekért beszámolók is bizonyítják, hogy a lakosság szívesen vesz részt a 
programban, tudatosan komposztálja mind a zöldhulladékot, mind pedig az avart. A komposztálási 
program kiváló eszköz a környezettudatosság továbbfejlesztésére. 
Az FKF Zrt. által térítésmentesen biztosított eszközök ötéves időtartamban, a használókkal kötött 
együttműködési megállapodás alapján, nyomon követhető módon adnak lehetőséget a 
környezetbarát technológia alkalmazására. 
Az aránytalanul hosszú várakozási idő lecsökkentését szolgálják az Önkormányzat által biztosított 
berendezések, amelyeket az ez évi pályázat azon résztvevői kapnak meg, akik számára az FKF Zrt. 
idén nem tud gyűjtőedényt biztosítani. 

III. A végrehajtás feltételei 

A 2015. évi Komposztálási Programban történő részvétel feltétele az Önkormányzat és az FKF Zrt. 
között az előző évek szerinti együttműködési megállapodás megkötése, az FKF Zrt. által 
térítésmentesen biztosított eszközöknek a lakosság részére történő átadása, a programban 
résztvevők kiválasztásához pályázat kiírása, továbbá az egyes eszközhasználék és az Önkormányzat 
között együttműködési megállapodás megkötése. Mindezekhez szükséges a Képviselő-testület 
felhatalmazása. 
A Kőbányai Komposztálási Programra a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezete 5. melléklet 3. pontjában foglalt 
táblázat 4:C mezője 2 500 eFt összegű forrást irányoz elő. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2015. február "(:;'. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. S a ó Krisztián 
jegyző 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
... /2015. ( ........ ) határozata 

a "Kőbányai Komposztálási Program- 2015" elnevezésű pályázat kiírásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete "Kőbányai 
Komposztálási Program - 20 15" elnevezéssel természetes személyek részére pályázatot hirdet az 
előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgánnestert a "Kőbányai Komposztálási Program- 201 5" 
elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges együttműködési megállapodás megkötésére - a 
2014. évben megkötött megállapodásban rögzített alapfeltételekkel - a Fővárosi Közterület
fenntartó Zrt.-vel. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgánnestert a "Kőbányai Komposztálási Program - 20 15" 
elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges együttműködési megállapodás megkötésére - a 
2014. évben megkötött megállapodásban rögzített alapfeltételekkel - a komposztáló eszközöket 
használókkaL 

4. A Képviselő-testület felkéri a KŐKERT Nonprofit Kft.-t, hogy a komposztáló eszközök átadás
átvételében, kiosztásában működjék közre. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

l. pont: 2015. április 30. 
2-4. pont: 2015. december 31. 
a Városüzemeltetési Osztály vezetője 
a KÖKERT Nonprofit Kft. vezetője 
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2. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Kőbányai Komposztálási Program 
2015 

FELHÍVÁS 

Tisztelt Kerületi Lakosok! 

Budapest Fővárosi Közgyülésének a Budapest Főváros szmogriadó-tervéről szóló 
69/2008. (XII. 1 O.) Főv. Kgy. rendelete 2011. december 1-jétől megtiltotta Budapest 
területén az avar és a kerti hulladékok elégetését. Az ingatlan tulajdonosának, illetve 
használójának az ilyen jellegü hulladékat elsősorban helyben kell komposztálnia. Ehhez 
kíván a Kőbányai Önkormányzat a kerület lakosainak segítséget nyújtani azzal, hogy idén 
is pályázatot hirdet komposztáló berendezések ingyenes használatba adására. Az 
eszközök átvételének feltétele öt évre szóló Használati megállapodás megkötése. 

A 2015. évi Kőbányai Komposztálási Programban résztvevők kiválasztásánál elsődleges 
szempont a jelentkezés sorrendje. Lehetőség van ingatlanonként 600 literes komposztáló 
edény mellett 900 literes komposztháló igénylésére is. 

A pályázók a kitöltött "Jelentkezési adatlap" benyújtásával jelezhetik részvételi 
szándé~_ukat a Programban. Az adatlap személyesen átvehető a Kőbányai Polgármesteri 
Hivatal Ugyfélszolgálatán, illetve letölthető a www.kobanya.hu honlapróL 
Bővebb információt az érdeklődök a 4338-283-as telefonszámon kaphatnak. 

Jelentkezési határidő: 

2015. március 31. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
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3. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Kőbányai Komposztálási Program 
2015 

JELENTKEZÉSIADATLAP 
(IA~d~~i határidő: 2015. március 31.) 

Pályázó neve: 

Telefonszáma: 

E-mail címe: 

Ingatlan címe, ahol komposztáini 
szeretne: 

! 

j Épület típusa (aláhúzandó): családi ház 
i 

l 
l Társasház esetén a lakások száma: 
l 

··················db 

1 Igényelt edény( ek): 
l 600 literes (műanyag): ··················db 
l 

~Q_QIJter~~l<~J.>.(?~~!_kg~~_r: __ ··················db l~~···--- """""""··--

l 
l 

társasház 
l 

Alulírott pályázó kijelentem, hogy a 2015. évi Kőbányai Komposztálási Programban részt 
kívánok venni, megállapodásban vállalom a programmal járó kötelezettségeket, és 
hozzájárulek adataimnak a programban részt vállaló Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 
részére- statisztikai kimutatások készítése céljából- történő átadásához. 

Budapest, 2015 ........................ . 

Pályázó aláírás 

1102 Budapest, Szent László tér 29. FAX: 4338-219 
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4. melléklet az előterjesztéshez 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről a 

Fővárosi Közterület-fenntartó 
Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság 

(1081 Budapest,Alfóldi u. 7.) 
adószáma: 12166602-2-44 

cégjegyzékszáma: 01-10-043157 
bankszámlaszáma: l Ol 02093-05086903-00000007 

képviselője: Nagy László Albert műszaki vezérigazgató helyettes 
Sámson László hulladékkezelési igazgató 

mínt átadó(a továbbiakban: Átadó), másrészröl a 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
(1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

Adószáma: l 5735739-2-42 
PIR szám: 735737 

bankszámlaszáma: ll 784009-15 5 l 0000 

24953 

képviseli: Kovács Róbert polgármester megbízásából Radványi Gábor alpolgármester, 

mint átvcvö (a továbbiakban: Átvevő, a továbbiakban együttesen: Felek) közölt az alulírott 
helyen és napon, az alábbi feltételek mellett: 

l. Preambulum 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint az Orsz.ágos 
Hulladékgazdálkodási Terv egyaránt megfogalmaznak biwnyos EU-s elvárásokat a lerakásra 
kerülö biológiai szerves anyag Hutaimat illetően, azaz szorgalmazzák a biológiailag 
lebontható hulladék házi komposztálását és felhasználását. Ennek az elvárásnak téve az 
Átadó az Átvevővel együttműködésben. komposztáló edények térítésmeates végleges 
tulajdonba adásával szándékozik segiteni az Átvevőnek a házi komposztálás kiterjesztését 
célzó törekvéseit. 

2. Az együttműködési megállapodás tárgya 
Az FKF Zrt. által korábban beszerzett 61 db 600 literes Polyduct Zrt. által gyártott 
komposztáló edény, valamint l O db 900 literes KomposztMcster 900 típusú komposztháló 
biztosítása az Átvevő által indított házi komposztáJási mintaprogramban való felhasználás 
céljára. Az Átadó (mínt a komposztáló eszközök tulajdonosa) az Atvevő tulajdonába ad 
térítésmentesen összesen 71 db komposztáló eszközt az e megállapodásban részletezett 
feltételrendszer szerint. 

3. Az együttműködési megállapodás alapján a felek feladatai, jogai 
3 .l A komposztálás i mintaprogram alapvetően az Átvevő szcrvezése alatt folyik. 
3.2. A komposztáló edények átadásától kezdődően az összes további költséget (szállítás, 

karbantartás, javítás, csere, pótlás, stb.) az Atvevö viseli. A komposztáló eszközök 
ellenörzése, nyilvántartása is az Atvevő feladata. 
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3.3. Az Atvevö az átvett komposztáló edényeket kizárólag a komposztáJási mintaprogram 
keretében jogosult hasznosítani, átruházni harmadik személyek részére. 

3.4. l\z Atvevő az Atadótól átvett komposztáló eszközöket egyedi megállapodással 
magánszemélyeknek (a továbbiakban: Használók) térítésmentesen használatba átadja. A 
Használók listáját az l. melléklet tartalmazza. 

3.5. A mintaprogramban résztvevő Használókkal az Atvevö köt megállapodást. Ugyancsak 
az Atvevő látja el a Használókkal kapcsolatos nyilvántartási és adatgyűjtési feladatokat. 
Az Atvevő vállalja, hogy az egyedi megállapodásban szabályazza a használat 
időtartamát és körülményeit, az edény rendeltetésszerű használatára, valamint a kerületi 
komposztálás mintaprogramban való aktiv részvételre vonatkozó vállalást, a 
komposztáJási alapismeretek átadásának módját, a kapcsolattartó személyek nevét és 
elérhetőségét. 

3.6. Az Atadó a Használókkal nem áll szerződéses kapcsolatban, de az l. mellékletben 
szereplő Használók adatait kizárólag a komposztálási programmal összefüggésben 
készítendő kimutatások előállítására jogosult felhasználni. 

3.7. A Használókkal kötendő egyedi megállapodások a jelen megállapodás megállapításaival 
ellentétes szabályozást nem tartalmazhatnak. 

3.8. Az Atvevő a program szakmai vezetésével az általánosan elfogadott szakmai 
elvárásoknak megfelelő személyt vagy ilyen szervezetet bíz meg. Az Atvevő által 
megbízott személy a Használók komposztáJási tevékenységét szakmailag ellenőrzi, a 
hulladékgazdálkodásban elért eredményeket dokumentálja. Az Atvevő a mintaprogram 
egyes folyamatairól és az elért eredményekről évente szakmai értékelést készít, amelyet 
az Atadó rendelkezésére bocsát a megállapodás hatálya alatt minden naptári év végén, 
legkésőbb december 31-ig. A Felek a program befejezését követően 60 napon belül 
közösen elkészítik a tapasztalatokat összegző és értékelő részletes jelentést. 

3.9. Fenti célok teljesítése érdekében a Felek folyamatosan egyűttműködnek. 

4. Az együttműködési megállapodás hatálya 
A Felek az együttműködési megállapodást az aláírástól kezdődő és 2018. december 31. 
napjáig terjedő ídőszakra kötik. 

5. . Az együttműködési megállapodás pénzügyi vonzatai 
Az Atadó a tulajdonában lévő - korábban beszerzett - 61 db 600 literes Polyduct Zrt. által 
gyártott komposztáló edényt, valamint l O db 900 literes KomposztMcster 900 típusú 
komposzthálót a helyi komposztálási progrrun megvalósulásának elősegítésére az Atvevö 
részére térítésmentesen tulajdonba adja. A komposztáló eszközök átadását követően, azok 
jelen megállapodásnak megfelelő hasznosítása esetén az Atadó semminemű követeléssei nem 
élhet az At vevővel szemben a komposztáló eszközökkel összefUggésben. 

6. Kommunikáció és PR tevékenységek 
A lakossági helyi komposztálási mintaprogrammal kapcsolatos PR tevékenységek végzése és 
finanszírozása az Atvevö feladata. Az Atadó a komposztálási program PR tevékenységével 
kapcsolatos anyagok elkészítéséhez térítésmentes segítséget nyújt, valamint cégspecifikus 
anyagokat is szolgáltat, amelyek alkalmazás elötti véleményezés jogát fenntartja. 
A Felek a mintaprogrammal kapcsolatosan bármilyen sajtónak, illetve tömegtájékoztatási 
eszköznek, fórumnak szánt anyagot megjelentetés előtt egyeztetnek egymással. 

7. Ellenőrzési feladatok 
A program ellenőrzési feladatait az Atvevő lá~ja el. 
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8. Egyebek 
8.1 Jelen megállapodás csak az 1. melléklettel (a programban résztvevők listája) érvényes. 
8.2 A jelen megállapodásban foglalt rendelkezések módosítása, kiegészítése vagy törlése 

csak írásban, közös megegyezéssci lehetséges. A nem szabályozott kérdésekben a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb vonatkozó 
jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

8.3 A Felek kinyilvánítják, hogy jelen megállapodás teljesítésével kapcsolatosan felmerülő 
azon vitáikat, amelyek a megállapodásból vagy azzal összeftiggésben, annak 
megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban 
keletkeznek, megkísérlik békés úton, peren kivűl rendezni, és csak annak 
eredménytelensége esetén fordulnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bírósághoz. 

8.4 A Felek jelen megállapodást és annak mellékletét átolvasták, értelmezték, megértették, 
és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és saját kezüleg írják alá. 

201~ OK1 O 9. 
2014 ... ............... '" ................. .. 

Sámson László 
müszakí vezérigazgató-helyettes hulladékkezelési igazgató 

átadó 'tadó 
Fővárosi Közterület-fenntartó 

Zártkörűen Működö 
Nonprofit Részvénytársaság 

3. 

Radványi Gábor 
alpolgármester 

átvevő 

Szakmai és Jogi szignáló: 

csoportvezető 

l. melléklct a megállapodáshoz 

A 2014. évi (I. forduló) Kőbányai KomposztáJási Programban résztvevők 

' (~ 

dr. Boldog:frisztina 
jogtanácsos 
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Együttműködési megállapodás 
Sorszám: .. ./2014 

Amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
képviseletében eljáró Kovács Róbert polgármester megbízásából Radványi Gábor 
alpolgármester (1102 Budapest, Szent László tér 29.), mint Átadó (a továbbiakban Átadó), 
másrészről 

Név: .......... . 

Cím: ................. . 

Telefon, e-mail: ................... . 

mint Átvevő (a továbbiakban Átvevő, a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és 
időben az alábbi feltételek szerint: 

l. Az Átadó az Átvevő részére előzetesen értesített időpontban 5 évig tartó használatba ad a 
2014. évi Kőbányai Komposztálási Program keretében ... db 600 literes és ... db 900 literes 
komposztáló eszközt (a továbbiakban: eszköz). 

2. Az Átvevő vállalja, hogy az átvett eszközt 110 .. Budapest, X. ....... u . ... szám alatt lévő 
ingatlanára szállítja, és ott házi komposztálás céljából rendeltetésszerűen használja legalább 
a j elen megállapodás aláírását követő 5 évig. 

3. Az Átvevő által átvett eszköz használata térítésmentes. Az Átvevő az eszköz(ök) átadásától 
kezdődően az összes további költséget (szállítás, karbantartás, javítás, csere, pótlás stb.) 
viseli. 

4. Az Átvevő vállalja az átadott eszközök rendeltetésszerű használatát, továbbá a kerületi 
komposztálási mintaprogramban való aktív részvételt. Ehhez kapcsolódóarr az Átvevő 
vállalja, hogy a program ideje alatt a komposztálási tevékenységét dokumentálja és minden 
naptári év december l O-ig az adott évben komposztált zöldhulladék és lomb összesített 
mennyiségéről, valamint a keletkezett komposzt mennyiségéről az Átadó részére beszámolót 
küld. 

5. Az Átadó a program ideje alatt a komposztálást az Átvevő ingatlanán bármikor 
ellenőrizheti. Az Átvevő köteles az ellenőrzés lehetőségét biztosítani az Átadó 
megbízottj ának. 

6. Amennyiben az Átvevő a kötelezettségét nem teljesíti, arra az Átadó rövid határidő 
tűzésével írásban felszólítja. Az írásbeli felszólítás eredménytelenségét követően az Átadó 
jogosult a megállapodást azonnali hatállyal felmondani. 

7. Amennyiben a megállapodás az öt év határozott idő leteltét megelőzően bármely okból 
megszűnik, az Átvevő köteles az Átadó részére térítésmentesen, sértetlen és használható 
állapotban visszaszolgáltatni a használatba kapott eszközöket. 

8. Az Átadó az Átvevő részére egy komposztálási alapismeretekre vonatkozó írásos 
tájékoztatót is biztosít az eszköz(ök) átadásával egyidejűleg. 

9. Az Átadó részéről az ellenőrzésre és kapcsolattartásra jogosultak: 
a. Szász JózsefVárosüzemeltetési osztályvezető 

ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 208. szoba 
Tel: 4338-284, e-mail: szaszjozsef@kobanya.hu 

b. Szolnoki Perenené zöldfelületi ügyintéző 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 207. szoba 
Tel: 4338-373, e-mail: szolnoki_ferencne@kobanya.hu 
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l O. A jelen együttműködés aláírását követő 6. évtől az átvett eszköz tulajdonjoga az Átvevőre 
száll át, amennyiben az Átvevő a rendeltetésszerű használatnak és a 4. pontban 
rögzítetteknek eleget tesz. 

ll. Az Átvevő hozzájárul ahhoz, hogy a programban részt vevő Fővárosi Közterület-fenntartó 
Zrt. - kizárólag statisztikai kimutatások készítése céljából - a jelen megállapodásban 
rögzített adatait felhasználja. 

12. A jelen együttműködési megállapodást a Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag aláírják. 

Budapest, 2014. " ............ " 

Á tad ó 
Kovács Róbert polgármester megbízásából 

Radványi Gábor alpolgármester 

Szakmai és Jogi szignáló: 

Szász József 
osztályvezető 

dr. Éder Gábor 
jogász 

Átvevő 
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