( OJ · számú előterjesztés

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat

Alpolgármestere

El őterjesztés

a Képviselő-testület részére
a "Kőbányai KomposztáJási Program - 201 8" elnevezéső pályázat kiírásáról

I. Tartalmi összefoglaló
A Kőbányai KomposztáJási Program keretében 2010 óta 490 helyszínen - családi és társasházban használnak komposztálóberendezéseket A program népszerű és közismert Köbányán. A Fővárosi
Közterűlet-fenntartó Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: FKF Zrt.) és az Önkormányzat között 2010 és
2015 között létrejött együttműködési megállapodás keretében átadott eszközök száma meghaladja a
600 darabot.
A Képviselö-testület által kiírt pályázatokon résztvevökkel az Önkormányzat ötéves együttműködési
megállapodásokat kötött, amelyek szerint az ötödik év után a komposztálóedények a használó
tulajdonába kerülnek. A 201 O. évi és 2011. évi pályázat során a 158 helyszínre kiosztott edények a
fentiek alapján már a hasznáJók tulajdonába kerültek.
2016-tól az FKF Zrt. már nem tud a programban részt venni, ezért a helyi lakosok igényeit 2016-tól
az Önkormányzat biztosítja.
A program sikerére tekintettel javasolom, hogy a Kőbányai KomposztáJási Programot 2018-ban is
hirdesse meg az Önkormányzat, és írjon ki pályázatot a kerületi lakosok számára a korábbi pályázati
felhívás szerint "Kőbányai KomposztáJási Program - 201 8" eimmel.
A pályázatrajelentkezők a jelentkezés sorrendjében kaphatják meg az Önkormányzat által biztosított
komposztálóedényeket A berendezések folyamatos kiesztását a KÖKERT Kőbányai Non-profit
Közhasznú Kft. végzi.
A pályázati felhívást az előterjesztés 2. melléklete, a jelentkezéshez szükséges adatlapot pedig a 3.
melléklete tartalmazza.
A komposztálóeszközök átadását, az öt éven keresztüli használat ellenőrzését, a szakmai támogatását,
valamint a komposztálásra vonatkozó adatszolgáltatásokat a programban résztvevökkel kapcsolatban
a Kőbányai Polgármesteri Hivatal végzi. A programban résztvevők és az Önkormányzat között a
határozattervezet l. melléklete szerinti, 5 éves együttműködési megállapodás megkötése is
szükséges.
A komposztálás a lakosság részére a zöldhulladék és az avar környezetbarát hasznosítását teszi
lehetövé arra tekintettel is, hogy 20 ll. december l-jei hatállyal Budapest Főváros Közgyülésének a
Budapest Főváros szmogriadó-tervéröl szóló 69/2008. (XII. 10.) Föv. Kgy. rendelete 4/A. §
d) pontja tiltja Budapest egész területén az avar és a kerti hulladék elégetését.

II. Hatásvizsgálat

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 komposztálóberendezéseket használóktól évenként bekért beszámolók is bizonyítják, hogy a
lakosság szívesen vesz részt a programban, tudatosan komposztálja mind a zöldhulladékot, mind
pedig az avart. A beérkezett beszámolók alapján Kőbányán a program keretében komposztáJt
zöldhulladék mennyisége évente 370-400 köbméter volt, a keletkezett komposzt mennyisége pedig
elérte az évi 85 tonnát.
A komposztálási program kiváló eszköz a környezettudatosság továbbfejlesztésére.
A használókkal kötött együttműködési megállapodás alapján a program nyomon követhető módon ad
lehetőséget a környezetbarát technológia alkalmazására.

III. A végrehajtás feltételei

A 2018. évi Kőbányai Komposztálási Programhoz a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a
költségvetéssei összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (Il. 24.) önkormányzati rendeletben
biztosított forrásból 150 db komposztálóberendezés beszerzése folyamatban van. 2018. január 31 -éig
- még a pályázat lezárulta előtt - az eszközök a KÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.
telephelyére kerűlnek leszállításra.
IV. Döntési javaslat

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

Budapest, 2017. december
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Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

jegyző

2

l. melléklet az előterjesztéshez
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

a

"Kőbá nyai

.../2017. (XII. 14.) határozata
KomposztáJási Program - 201 8" elnevezésű pályázat kiírásáról

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete "Kőbányai
KomposztáJási Program - 2018" elnevezéssel természetes személyek részére pályázatot hirdet az
előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a "Kőbányai Komposztálási Progrrun - 201 8"
elnevezésű pályázat megvalósításához szűkséges együttműködés i megállapodás megkötésére - az l.
melléklet szerinti tartalommal - a komposztálóeszközöket használó kkal.
3. A Képviselő-testület felkéri a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kfl. -t, hogy a
komposztálóeszközök átadás-átvételében működjék közre.

H atáridő:

Feladatkörében érintett:

l. pont: 2018. május 15.
2-3. pont: 2018. december 31.
a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője
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l. melléklet a .. .12017. (. .. ... ) KÖKT határozathoz
Együttműködési

megállapodás

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent
László tér 29.) képviseletében eljáró Kovács Róbert polgármester mint átadá (a továbbiakban: Átadá),
másrészről

Név: ........ . . .. .. . (természetes személy)
Cím: ll O.. . Budapest, ....... .. .
Telefon, e-mail: ... .. .. . .... .
mint átvevő (a továbbiakban Átvevő, a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és időben az
alábbi feltételek szerint:
l . Az Átadá az Átvevő részére előzetesen értesített időpontban öt évig tartó használatba ad a 2018 . évi
Kőbányai KomposztáJási Program keretében ... db 600 literes és .. . db 900 literes komposztálóeszközt
(a továbbiakban: eszköz).
2. Az Átvevő vállalja, hogy az átvett eszközt ll O... Budapest, .. .. .. ... ... alatt lévő ingatlanára szállítja,
és ott házi komposztálás céljából rendeltetésszerűen használja legalább a jelen megállapodás
megkötését követő öt 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 komposztáJási
mintaprogramban való aktív részvételt. Ehhez kapcsolódóan az Átvevő vállalja, hogy a program ideje
alatt a komposztáJási tevékenységét dokumentálja,és minden naptári év december 15-éig az adott
évben komposztáJt zöldhulladék és lomb összesített mennyiségéről , valamint a keletkezett komposzt
mennyiségéről az Átadá részére beszámolót küld.
5. Az Átadá a program ideje alatt a komposztálást az Átvevő ingatlanán bármikor ellenőrizheti. Az
Átvevő köteles az ellenőrzés lehetőségét biztosítani az Átadá megbízottjának
6. Amennyiben az Átvevő a kötelezettségét nem teljesíti, arra az Átadá rövid határidő tűzésével írásban
felszólítja. Az írásbeli felszólítás eredménytelenségét követően az Átadá jogosult a megállapodást
azonnali hatállyal felmondani.
7. Amennyiben a megállapodás az öt év határozott idő leteltét megelőzően bármely okból megszűnik, az
Átvevő köteles az Átadá részére térítésmentesen, sértetlen és használható állapotban visszaszolgáltatni
a használatba kapott eszközöket.
8. Az Átadá az Átvevő részére egy komposztáJási alapismeretekre vonatkozó írásos tájékoztatót is
biztosít az eszköz(ök) átadásával egyidejűleg.
9. Az Átadá részéről az ellenőrzésre és kapcsolattartásrajogosult
... . . .. . .. . .. ügyintéző
ll 02 Budapest, Szent László tér 29 . . ... szoba
Tel: . ... .. , e-mail: ...... . .. ..@kobanya.hu
l O. A jelen együttműködési megállapodás 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.
l l. A jelen együttműködési megállapodást a Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőtjóváhagyólag
aláírják.
Budapest, 2018 .............. .

Átadó

Átvevő
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2. melléklet az előterjesztéshez

Kőbányai Komposztálási Program

2018

EL
Kedves Kőbánya i a k !
Budapest terOietén 2011. december 1·jétöl az avar és kerti hulladék elégetése tilos.

Az Ingatlan tulajdonosclnak/felhasználójának az Ilyen jellegű hulladékol elsősorban helyben
kell komposztálnia. Ehhez kiván a Kőbányai Önkormányzat a kerület lakosalnak segitséget
nyújtani azzal. hogy idén ls pályázatot hirdet komposztáló berendezések Ingyenes
használatba adására.
Az eszközök átvételének feltétele: öt évre szóló használati megállapodás megkötése.

A 2018. évi Kőbányai Komposztálás! programban résztvevők
kiválasztásánál elsődleges szempont a jelentkezés sorrendje.
Lehetőség van ingatlanonként 600 literes komposztáló edény
mellett 900 literes komposztháló/komposztkeret igénylésére is.
A'z adatlap személyesen átvehető és benyújtható ugytélfogadási Időben a Polgarmesteri
Hivatal Ügyfélközpontjában (1102 Budapest, Állomás utca 26.>. az Újhegyi Űgyfélszoigalatán
(1108 Budapest. Újhegyi sétány 16.), valamint letölthelO a www.kobanya.hu honlapróL
Bővebb

információt az érdeklődOk a +3614338283-as telefonszámon kaphatnak.

Jelentkezési határidő: 2018. május 15.

Kovács Róbert
KObilnva

potg~rmestere

KŐBÁNYA
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3. melléklet az előterjeszléshez

Kőbányai Komposztálási Program

2018

JE E TKEZÉSI
AD~ LAP
leadási határidő: 2018. május 15.
Péllyázó neve:

Telefonszelma:

E·mall elme:

Ingatlan pontos elme,
ahol komposztéllnl szeretne:

EpOlet tipusa (alclhúzandó):

csalcldl hélz

társasház

Társashclz eselén a lakások száma:

db

r
L_

J

600 literes (mOanyag):
900 literes komposztkosclr/keret:

C

]

Igényelt edény(ek)

db
db

Alulfrott pcllyázó kijelentem. hogy a 2018. évi Kőbányai Komposztél lá si Programban részt
kivánok venni, megállapodclsban vellialom a programmal járó kötelelettségeket (öt éves
használat és évenkénil adatszolgáltatás).

Budapest, 2018

Pályc\76 aláfreisa
KŐBÁ N YA
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