
 

    
 

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ 
 

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME:  Beszámoló Biatorbágy Komposztál 2020. évi programról 

MELLÉKLETEI: 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA:        

Képviselő-testület 

ÜLÉS TÍPUSA: 

nyílt 

ÜLÉS IDŐPONTJA:  

2020. október 01. 

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI:       PVB 

 

MEGHÍVOTTAK: 

 

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: 

Műszaki osztály 

 

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester  

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Martonné Kovács Márta műszaki ügyintéző 

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: Simon Ágnes műszaki osztályvezető 

 

2020. szeptember 17. 



 
 

 Város Polgármestere 
 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/213 
 Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 

 
ELŐTERJESZTÉS 

Beszámoló Biatorbágy komposztál 2020. évi programról 
 

A Környezetvédelmi Alap Felhasználásáról szóló Biatorbágy Város Polgármesterének 
117/2020. (V. 29.) számú határozata alapján az idei évben a 150 db komposztáló láda 
beszerzésére került sor. 

A beszerzésre került komposztáló ládák közül 71 darabot azon biatorbágyi lakosok 
vehetettek át, akik a tavalyi program keretén belül jelentkeztek, de nem jutottak hozzá a 
ládákhoz. 

A Biatorbágy Komposztál 2020 program 2020. június 06-án lett meghirdetve Biatorbágy 
Város hivatalos honlapján. A programba való részvételi szándék rögzítését 2020. július 15-ig 
biztosítottuk. 

A program sikerét jelzi, hogy egyre több igény van a komposztáló ládára. Az idei évben 
beérkezett jelentkezések száma 185 db volt. 
A fennmaradó 79 db (150db -71db) láda kiosztását 2020. június 29-től kezdte meg a 
Polgármesteri Hivatal 

• Általános iskoláknak (Kálvin tér, Szentháromság tér) 6 db  

• Lakosság részére: 73 db 

A fennmaradt lakossági igénylők száma, akiknek nem tudtunk az idei évben komposztáló 
ládát biztosítani 108 fő. Valamennyi igénylő tájékoztatást kapott arról, hogy a jelentkezését 
iktatásba vettük és a következő alkalommal kerül kiosztásra a komposztáló láda számukra. 

 
Műszaki osztály javaslata: 
Javasoljuk az idei évben még 108 db komposztáló láda beszerzését, így valamennyi 
jelentkező számára biztosítani tudjuk a komposztálás lehetőségét. A komposztlásra való 
ösztönzés nagyon fontos feladata az Önkormányzatnak, hiszen míg önkormányzatok eddig 
rendeletben szabályozhatták az avarégetést, 2021. január 1-től ez megszűnik, és 
általánossá válik a levegő védelméről szóló kormányrendelet alapján a tilalom az egész 
országban. 
 
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak 
megtárgyalására, a döntését meghozni szíveskedjen. 

Biatorbágy, 2020. szeptember 17. 
 

Tarjáni István 
Polgármester  

Összeállította:  
Martonné Kovács Márta 



 

 

Határozati javaslat (A) 

 

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

határozata 

Beszámoló Biatorbágy komposztál 2020. évi programról 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy komposztál 2020 évi 
programról szóló beszámolót. 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete a beszámolót elfogadja és támogatja, hogy a 
Környezetvédelmi Alap terhére további (108 db) komposztáló láda kerüljön beszerzésre, 
majd a jelentkezők között kiosztásra. 
 
 
 
Felelős:  
Határidő: 2020. 

 
 

Határozati javaslat (B) 
 

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

határozata 

Beszámoló Biatorbágy komposztál 2020. évi programról 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy komposztál 2020 évi 
programról szóló beszámolót. 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete nem támogatja a komposztló ládák beszerzésére 
vonatkozó javaslatot. 
 
Felelős:  
Határidő: 2020. 
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