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Tárgy; Javaslat a Kerületi Komposztálási 
Program Intézkedési Tervének 
elfogadására 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Az élhetőbb környezet kialakítása érdekében a Képviselő-testület 1486/2009. (IX. 24.) számú 
határozatában felkérte a polgármestert, dolgoztasson ki programot a környezetkímélő 
zöldhulladék feldolgozásának megvalósítására a kerületben. 

A Környezetvédelmi Osztály a környező kerületi Önkormányzatok, valamint az FKF Zrt. 
közös együttműködésének sikerét látván egyeztetéseket kezdeményezett a Zrt-vei a X. kerületi 
komposztálási program kialakításának közös együttműködésére. Az FKF Zrt. tájékoztatása 
szerint 2010. évben már nem valósulhat meg a program kerületünkben, viszont 2011. évben -
a szükséges előkészítő munkák elvégzése után - várhatóan realizálható. A házi komposztálás 
támogatására előreláthatólag 2011-ben egy alkalommal 2 Millió Ft értékben komposztáló 
edényeket biztosítanak kerületünk részére. 

Az FKF Zrt. válaszlevelében taglalta az előkészítő munka egyes lépéseit, mely alapján a 
Környezetvédelmi Osztály intézkedési tervet készített. 

A Környezetvédelmi Osztály a Program első lépéseként a lakossági igényeket tartja 
szükségesnek felmérni. Megfelelő számú jelentkező esetén egy részvételi nyilatkozatot 
kellene kitölteni, mely rögzítené az önkormányzat kötelezettségeit (komposztáló edény 
biztosítása térítésmentesen a lakosok felé), valamint szerepeltetve lennének a használóra 
vonatkozó szabályok (komposztáló edényzet kerületi ingatlanon történő elhelyezése, 
megőrzése, rendeltetésszerű használata). A jelentkezők számától függően a Program egyéb 
részletei a jövő évi üléseken kerülnének megtárgyalásra. 

A tárgyi előterjesztést a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 
2009. december 1-i ülésén tárgyalta, és a 191/2009. (XII. 1.) számú határozatában a 
részfeladatokat, valamint a feladatokhoz tartozó határidőt tartalmazó intézkedési tervet 
elfogadta, és egyetértett azzal, hogy első lépésként a lakossági igény felmérése történjen meg. 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Javaslat a Kerületi Komposztálási Program Intézkedési Tervének elfogadására" 
tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és az intézkedési tervet elfogadja. 
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2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Javaslat a Kerületi Komposztálási Program Intézkedési Tervének elfogadására" 
tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és felkéri a polgármestert, hogy a program első 
lépéseként mérje fel a lakossági igényeket. 

Határidő: 2010. május 31. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető 

B u d a p e s t , 2009. december 

Bánhegyiné Binder Zsuzsa 
osztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

(/ ^-^■—£/ / 
dr. Neszteli István 
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Intézkedési Terv 
Kőbánya Komposztálási Programjához 

A Képviselő-testület 1486/2009. (IX. 24.) számú határozatában foglaltakra a 
Környezetvédelmi Osztály a Kerületi Komposztálási Program kidolgozásához 
határidő megjelöléssel az alábbi részfeladatokat tartja elvégzendőnek: 

Feladat ütemezése Költségvonzata Határidő 

1. Lakossági igény felmérés, különös tekintettel 
a családi házas övezetekben 2010. március 31. 

2. 
Szakmai felügyelet céljából cégek, egyesüle
tek kiválasztása Kerületfejlesztési és Környe
zetvédelmi Bizottság döntése alapján 

— 2010. március 31. 

3. 

Komposztáló edényzet típusokról informá
ciógyűjtés 

— 2010. április 30. 
3. 

Árajánlatok kérése edényzetekre vonatkozó
an 

— 2010. április 30. 

4. 

Árajánlatok alapján Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottsági ülésre előter
jesztés, döntés 

— 2010. május 31. 
4. 

Árajánlatok alapján Képviselő-testületi ülés
re előterjesztés, döntés 

— 2010. május 31. 

5. 
Komposztálási edények típusa, és darabszá
ma alapján együttműködési megállapodás 
megkötése az FKF Zrt-vel 

A darabszámtól és 
típustól függően 2010. július 30. 

6. Szakmai felügyeletet biztosító partneri 
együttműködés megkötése Előre nem látható 2010. július 30. 

7. Kerületi ingatlanok tulajdonosaival megál
lapodás kötése 

— 2010. november 30. 

8. Komposztáló edények átadása — 2011. tavasz 
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Bánhegyiné Binder Zsuzsa 
Osztályvezető asszony részére 

Budapest 
Kossuth Lajos tér 1. 
1201 

Tisztelt Osztályvezető asszony! 

Visszatérve a komposztálási programjuk támogatása tárgyában írt szíves levelében 

megfogalmazottakra, az alábbiakról tájékoztatjuk: 

Örömmel vesszük kerületük jelentkezését, és természetesen készek vagyunk ilyen jellegű 

megállapodás megkötésére a X. kerület Önkormányzatával is. Mindazonáltal tájékoztatjuk, 

hogy 2010.- évi előirányzatunk nem teszi már lehetővé ennek jövő évben történő 

finanszírozását, ugyanakkor 2011. évben - a szükséges előkészítő munkák elvégzése után -

ez biztonsággal realizálható. 

Tekintettel arra, hogy Társaságunk a X. kerületen kívül más fővárosi kerület irányában is 

elkötelezte magát a házi komposztálás támogatására, előreláthatóan 2,0 millió Ft értékben 

tudunk kerületük részére komposztáló edényeket rendelkezésre bocsátani, egy alkalommal, 

2011. évfolyamán. 

Korábbi tapasztalataink szerint minden kerületnek önálló elképzelése van a házi komposztálás 

gyakorlati kivitelezéséről. Miután Társaságunk az edények a kerületi önkormányzat részére 

történő rendelkezésre bocsátása után az eddigi gyakorlat szerint azok használatát nem 

befolyásolja és ellentételezésként csak a kerületi lakók által végzett - a kerület szervezésében 

összegyűjtött - komposztálás mennyiségi adatait és komposztálás tapasztalatainak 

megosztását kéri, ezért az edény kiválasztást is célszerűnek tartjuk a kerület 

FŐVÁROSI KÖZI LRULLI-["l NNTARTÓ ZRT. 
'1081 Budapest Alföldi u. 7. 
1439 Bp. Pf.: 637 
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kompetenciájában meghagyni. Kerületi döntés, hogy a lakosság milyen típusú komposztáló 
edényt használjon és ingatlanonként hányat. 

Azt javasoljuk, kerületük a jövő év folyamán kezdje meg az előkészítő munkákat, mérjék fel a 

jelentkező igényeket, belső konzultációk útján határozzák meg, milyen zöldhulladék 

komposztálását célozzák meg és kire kívánják bízni a szakmai felügyeletet. 

Tájékoztatásul informáljuk Önöket, hogy a II., HL, XI, XII., XVI., XVII., XVIII., XIX., XXII. 
kerületekben az alábbi típusú edényzetek üzemelnek: 

FLAIR 340 típusú komposztáló edény 

Eco Composter 340 liter" típusú zárt műanyag komposztáló láda 
Compostal gyártmányú lomb-komposztháló 

OBI által forgalmazott impregnált komposztháló 

AL-KO Jumbo 600 komposztsiló 

AL-KO K390 komposztsiló 

Vog típusú 450 l-es zárt műanyag komposztálóedény 
TELIFA komposztáló keret 

A későbbiekben szükséges lesz, hogy kerületük árajánlatot kérjen be az Önök által preferált 

edénytípusról, mert együttműködési megállapodásunkat csak az edénytípus és a rendelkezésre 

bocsátandó darabszám ismeretében célszerű előterjeszteni. (Ez - a 2011. évi megvalósulást 

figyelembe véve és az árváltozásokra való tekintettel - 2010. év őszén lesz időszerű). A 

lakossági, partneri előkészítés és a kerületi ingatlanokkal kötendő megállapodás szintén a 
kerületi önkormányzat kompetenciája. 

További felvilágosítással állunk szíves rendelkezésükre (Hulladékhasznosítási Osztály, Palásti 
László osztályvezető, T: 459-6730). 
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Tisztelettel: 

Nagy László 
Hulladékkezelési igazgató 

Készüli: 3 pld 
Kapják: l.sz.pld: címzett 

2.sz.pl<±: Hulladékkezelési Igazgatóság 
3 sz.pld.: Saját irattár 

Palásti László 
Hulladékhasznosítási 

osztályvezető 


