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ELŐTERJESZTÉS 
Környezetvédelmi Alap Felhasználásáról 

 

Előzmények: 
Környezetvédelmi Alap létrehozásával összefüggő kérdésekről szóló Biatorbágy 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2019. (III. 28.) határozata alapján 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2019. (III. 29.) rendeletével 
Környezetvédelmi Alapot hozott létre. A képviselő-testület a Környezetvédelmi Alapot 
1 millió Ft-tal támogatja a 2019. évi költségvetés általános tartalékkerete terhére. 
Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló Biatorbágy Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 9/2019. (III. 29.) rendelete 3. § (2) bekezdése szerint az Alap 
felhasználásáról a Képviselő-testület évenként az összeg megjelölésével, a célok 
meghatározásával rendelkezik. 
 
Műszaki osztály javaslata a felhasználásra: 
 
A környezetvédelem egyik legfontosabb feladata a levegőminőség javítása. 
Biatorbágy Város Önkormányzatának hosszútávú céljai között szerepel a kerti 
zöldhulladékok kültéri égetésének teljes betiltása, melynek nagyon fontos része az 
előkészítés, vagyis a kellő átmenetet biztosító alternatív megoldások bevezetése a 
lakosság körében. A kerti hulladék nyílt téri égetéséről szóló Biatorbágy Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § 
(2) bekezdése főszabályként kimondja „A kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban 
komposztálással történhet.” 
A műszaki osztály javaslata „Biatorbágy Komposztál” Program elindítása, mely 
Program a biatorbágyi lakosoknak segítséget nyújtana a háztartásokban keletkezett 
biológiailag lebomló hulladékok helyben történő komposztálásban. A komposztálás a 
lakosság részére a zöldhulladék és az avar környezetbarát hasznosítását teszi 
lehetővé. A Program keretén belül, pályázat útján komposztálóedényt lehetne 
igényelni az Önkormányzattól, melyre fedezetet a Környezetvédelmi Alap 
biztosítana. 
Komposztálóedény kiosztásának menete a lakosság részére: A programban 
résztvevők egy pályázat útján, a jelentkezés sorrendjében kapnák meg az 
Önkormányzat által biztosított komposztálóedényeket. A programban résztvevőkkel 
az Önkormányzat egy ötéves együttműködési megállapodást kötne, amelyek szerint 
az ötödik év után a komposztálóedény a használó tulajdonába kerülne. A 
komposztálóeszközök átadását, az öt éven keresztüli használat ellenőrzését, a 
komposztálás szakmai támogatását, valamint a komposztálásra vonatkozó 



adatszolgáltatásokat a programban résztvevőkkel kapcsolatban a Polgármesteri 
Hivatal kijelölt szervezeti egysége végezné. (tájékoztatásul: egy barkácsáruházban 
kapható 800 l-es műanyag komposztáló láda bruttó 21 990 forintba kerül) 
 
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben 

foglaltak megtárgyalására, a döntését meghozni szíveskedjen. 

 

 

Biatorbágy, 2019. május 10. 

 

Tarjáni István s.k. 
Polgármester  

 

 

Összeállította:  

Martonné Kovács Márta 

Ellenőrizte: Simon Ágnes 

 



 

 

Határozati javaslat 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2019. (V. 30.) határozata 

Környezetvédelmi Alap Felhasználásáról 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 
1. elindítja a „Biatorbágy Komposztál” Programot, 
2. a 2019. évi Környezetvédelmi Alapból, komposztáló edényeket vásárol, és 

pályázat formájában a lakosoknak kiosztja. 
 
 
 
Határidő: 60 nap 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: műszak 
 


