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Tárgy: A Komposztálási Programról szóló 
tájékoztató elfogadása és jövő évi folytatása. 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A Lakossági Komposztálási Programról szóló tájékoztatót a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság 2010. november 29-i ülésén megtárgyalta, és a 21/2010. (XI. 29.) sz. határozatában 
javasolta a Képviselő-testületnek a tájékoztató elfogadását. A 22/2010. (XI. 29.) sz. határozatában 
pedig javasolta, hogy jövő évi költségvetés tervezésekor kerüljön be 2.500.000 Ft.- a Komposztálási 
Program további folytatásához. 

A Képviselő-testület 1486/2009. (IX. 24.) számú határozatában felkérte a polgármestert, 
dolgoztasson ki programot a környezetkímélő zöldhulladék feldolgozásának megvalósítására a 
kerületben, melynek eredményeként az idei évben elindítottuk a Kőbányai Komposztálási 
Programot. 

A lakossági igények felmérését követően egyeztetéseket kezdeményeztünk, és szerződést kötöttünk 
a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt-vel, akik idei évben egy alkalommal 2 Millió Ft.- értékben 
komposztáló edényeket biztosítottak kerületünk részére. Az FKF Zrt-vel kötött megállapodás 
mellékleteként át kellett adni a komposztálok név- és címlistáját, mely adatvédelmi okokból csak a 
lakók előzetes írásbeli hozzájárulása alapján történhetett. 

Időközben a program szakmai gondozásáról a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
2010. augusztus 10-i ülésén született döntés, miszerint a beérkezett árajánlatok és kerületi 
referenciák alapján a Budai Komposztmesterek Kft-t választotta, akikkel szintén együttműködési 
megállapodást kötöttünk. A 686.000 Ft. összegben kötött szerződés tartalmazza a feladatok és 
költségek pontos ütemezését, így pl. a kiadványszerkesztést, tájékoztató előadások díját, a 
komposztáló edényhez szükséges szellőztetőcsöveket, a lakosok részére telefonos 
információszolgáltatást stb. 

2010. augusztus 31-én a „komposztmesterek" szakmai előadást tartottak az addigi jelentkezők, és 
érdeklődők részére a komposztálás folyamatáról, technikájáról, valamint kivetítésre kerültek az 
igényelhető Flair típusú edények és lombkomposztáló hálók. Az előadás végén nyilatkoztak a 
résztvevők arról, hogy melyik típusú edényt szeretnék megigényelni. Továbbá a résztvevők részére 
a Budai Komposztmesterek Kft. által készített tájékoztató kiadvány is átadásra került, melyben 
számos „Tippek, Trükkök" megtalálhatók a helyes komposztálásról, valamint az a 
„komposztvonal"-ként nevesített telefonszám, melyet bármelyik Programban résztvevő lakos 
szakmai információkérés céljából hívhat. 
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Az FKF Zrt. finanszírozásával tehát 2010. október 29-én (pénteken) - a jelentkezőket arányosan 
elosztva 4 különböző időpontban megtartott szakmai előadást követően - átadásra kerültek az alábbi 
típusú edények: 

- a 340 literes „FLAIR" típusú edényzet: 7.290 Ft. + ÁFA /db. 
- a 640 literes „FLAIR" típusú edényzet: 8.320 Ft. + ÁFA /db. 
- a 0,5 m3-es lombkomposztáló háló: 7.640 Ft. + ÁFA/db. 
- a 0,9 m3-es lombkomposztáló háló: 10.560 Ft. + ÁFA/db. 

Átlagosan a családi házak a kisebb lomb és szerves komposztálót (szellőztetőcsövekkel együtt kb. 
20.000 Ft/család), az intézmények és társasházak nagyobb lomb és szerves komposztálót 
(szellőztetőcsövekkel együtt kb. 25.000 Ft./társasház vagy intézmény) kaptak. Átadáskor egy 
együttműködési megállapodást kellett aláírnia minden átvevőnek, melyben rögzítve van pl. az, hogy 
az 5 évig tartó rendeltetésszerű használatot követően az edények a használó tulajdonába kerülnek. 

Az idei évi Komposztálási Programban tehát 87 családi- és társasház, és a mellékelt lista szerinti 12 
oktatási intézmény vett részt, és kapott térítésmentesen komposztáló edényeket. 
Önkormányzatunk a Komposztálási Program bevezetésére, megszervezésére és lebonyolítására, 
valamint szellőztetőcsövek és 13 db lombkomposztáló háló megrendelésére öszességében 530.000.-
Ft-ot költött. 

A komposztálási tevékenység rendkívül hasznos és kedvelt a lakosok körében, amit az is bizonyít, 
hogy az edények szétosztása óta is voltak érdeklődők és jelentkezők. 

A fentiek alapján a Környezetvédelmi Osztály javasolja a Komposztálási Program folytatását, 
miszerint Önkormányzatunk finanszírozásával újabb edények kerüljenek kiosztásra a lakosok 
között, melynek fedezetéül a jövő évi költségvetésbe kerüljön be 2.000.000 Ft.- az edények 
megvásárlására, és 500.000.- Ft. a szakmai utógondozására. 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete „ A Komposztálási 
Programról szóló tájékoztató elfogadása és jövő évi folytatása" tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és 
a tájékoztatót elfogadja. Egyben javasolja, hogy kerüljön elkülönítésre a jövő évi költségvetés kerete 
terhére 2.500.000 Ft.- a Komposztálási Program további folytatásához. 
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Intc/mcn\ neve Intézmény címe 
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Csodapók Óvoda 1104Bp.Mádiu. 127. 
r 

Mászóka Óvoda 1105 Bp. Ászok utca 1-3. 
r 

Mocorgó Óvoda 1101 Bp. Kőbányai út 30. 
r 

Csodafa Óvoda 1108 Bp. Újhegyi stny. 17-19. 
r 

Kiskakas Óvoda 1104 Mádi utca 86-94. 
r 

Bem József Alt. Isk. 1101 Bp. Hungária krt. 5-7. 
Éltes Mátyás Ált. Isk. 1108 Bp. Újhegyi stny. 9-11. 

Széchenyi István Ált. Isk. 1108 Bp. Újhegyi stny. 1-3. 
Kertvárosi Alt. Isk. 1106 Bp. Jászberényi út 89. 

Zrínyi Miklós Gimnázium 1108 Bp. Mádi u. 173. 
Komplex Alt. Isk. 1107 Bp. Gém utca 5-7. 
Harmat Alt. Isk. 1104 Bp. Bp. Harmat utca 88. 


