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Beszámoló 
a „Biatorbágy Komposztál 2019.” című programról 

 

Előzmények: 
 
Környezetvédelmi Alap létrehozásával összefüggő kérdésekről szóló Biatorbágy Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2019.(III.28.) határozata alapján Biatorbágy Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) 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 a Alap felhasználásáról a 
Képviselő-testület évenként az összeg megjelölésével, a célok meghatározásával 
rendelkezik. 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2019. (V. 30.) határozata 
alapján a 2019. évi Környezetvédelmi Alap felhasználásával a Műszaki osztály elindította a 
Biatorbágy Komposztál programot.  
 
 
Biatorbágy Komposztál 2019 
 
 
A komposztáló programhoz kapcsolódó pályázati felhívás 2019. november 12-én került 
kifüggesztésre Biatorbágy Város hivatalos honlapján. A jelentkezési lapok beérkezési 
határideje 2019. november 30-a volt. A megadott határidőig összesen 166 db jelentkezési 
lap érkezett a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatalba.  
A rendelkezésre álló 1.000.000 forintból Biatorbágy Város Önkormányzata 79 db 640 literes 
zárt komposztálóedényt vásárolt meg. A pályázatra jelentkezők a jelentkezés sorrendjében 
kapták meg az Önkormányzat által biztosított komposztálóedényeket. Az edényzetek 
beszerzését és azok folyamatos kiosztását a Műszaki osztály biztosította. 
A programban résztvevőkkel az edényzetek átvételekor az Önkormányzat egy hároméves 
együttműködési megállapodást kötött, amely szerint az negyedik évtől a komposztálóedény 
a használó tulajdonába kerül. Ezen felül a komposztálóedények használói vállalták a 
nyilatkozatban, hogy minden év március 31-ig a komposztált mennyiség becsült értékét 
(m3/év) megküldik a komposztalas@biatorbagy.hu e-mail címre, mellyel nyomon követhetővé 
válik a környezetbarát technológia alkalmazásának hatékonysága. 
A programban résztvevők az komposztálóedény mellé egy tájékoztató füzetet (melléklet) is 
kaptak, mely tartalmazza komposztálás folyamatával kapcsolatos fontosabb tudnivalókat, 
ami tulajdonképpen gyakorlati útmutató a kezdő komposztálóknak. 

mailto:komposztalas@biatorbagy.hu


A beérkezett jelentkezési lapok száma is bizonyítja, hogy a lakosság szívesen vesz részt a 
programban, fogékony a mindennapi rutinba könnyen illeszthető, környezettudatos 
tevékenységre. 
A program sikerére tekintettel a Műszaki osztály javasolja, hogy a „Biatorbágy komposztál” 
Programot 2020-ban is hirdesse meg az Önkormányzat. 
 
 
 
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az beszámolóban foglaltak 

elfogadására. 

 

 

Biatorbágy, 2020. január 14. 

 

Tarjáni István 
Polgármester  

 

 



 

 

Határozati javaslat  

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2020.(  ) Öh. számú 

határozata 

a „Biatorbágy Komposztál 2019.” című programról 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a „Biatorbágy Komposztál 2019.” című 
programról szóló beszámolót. 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete a beszámolót elfogadja, egyúttal támogatja a 
„Biatorbágy Komposztál” Program 2020-ban történő meghirdetését. 
 
 
 
Határidő:  
Felelős:  
Végrehajtásért felelős:  
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