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Előterjesztés Szentendre Város XIII. helyi komposztálási programjáról
Előadó: Fülöp Zsolt polgármester

Szentendre Város Önkormányzat Polgármesterének
111/2021. (IV.14.) sz. határozata:

Szentendre Város Önkormányzat Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében,
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított jogkörben eljárva úgy dönt,
hogy elfogadja a XIII. helyi házi komposztálási programot, melynek megszervezéséhez és
lebonyolításához a Környezetvédelmi Alap terhére maximálisan bruttó 1.000.000 Ft-ot
biztosít.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2021. július 30.
Végrehajtásáért közvetlenül felelős: Főkertész és környezetvédelmi ügyintéző

Fülöp Zsolt s. k.
polgármester

Kapja:
1. Önkormányzati és Ügyfélszolgálati Iroda – irattár
2. A Képviselő-testület tagjai
3. Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda, Főkertész és környezetvédelmi ügyintéző –
intézkedésre
4. Pénzügyi irodavezető - intézkedésre

ELŐTERJESZTÉS
Szentendre Város XIII. helyi komposztálási programjáról
Vezetői összefoglaló:
A házi, helyben történő komposztálás a leghatékonyabb módja annak, hogy a biológiailag
lebomló szerves anyagok hasznosításával kevesebb hulladék keletkezzen a háztartásokban
(hulladék megelőzés), valamint az egészségtelen és környezetszennyező avar- és kerti
szerves-anyag égetés visszaszorításra és megszüntetésre kerüljön.
A program célja az otthonokban felgyülemlett hulladék csökkentése, és ezzel az
újrahasznosítható zöld javak visszaforgatása a természetbe. A lakosok saját kertjükben
állítják össze a komposztáló ládát és kezdik meg az otthoni újrahasznosítást, ezzel elősegítve
a tudatos környezeti szemléletváltást.
A programban maximum 100 lakó vehet részt. A program során 100 lakó kaphat ingyen 1
darab komposztládát.
A döntés költségvetési kihatása:
A programhoz szükséges hozzávetőleges maximális költség: bruttó 1.000.000 Ft.
A program megvalósulásának költségei környezetvédelmi vonatkozása miatt a 20/2001.
(V.18) Önk. sz. rendelet 1. és 5. § -ai alapján a Környezetvédelmi Alapból fedezhetők, mely
összeg a Környezetvédelmi Alapban rendelkezésre áll.
Részletes kifejtés:
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő - testülete a 125/2009. (IV. 9.) Kt. sz.
határozatában egységesen megszavazta a helyi komposztálási koncepciót és programot. A
program célja, hogy a háztartásokban, a kertekben keletkező komposztálható szerves anyagok
– zöld javak – visszakerüljenek a természet körforgásába, helyben hasznosuljanak és
csökkenjen a megtermelt hulladék mennyisége.
A program már több mint tíz éve sikeresen zajlik városunkban. 2009-ben 100 család; 2010-ben
150 család; 2011-2015-ben 100-100 család, 2016-2018-ban 130-130 család és 2019-ben közel
200 család, 2020-ban 100 család és ezen felül szinte az összes szentendrei oktatási intézmény
(óvodák, iskolák), valamint az egyházközösségek is csatlakoztak a programhoz.
Szentendre minden területéről volt lakossági érdeklődés, így a jelentkezés hamar lezárult és a
komposztálási programról csak pozitív visszajelzések érkeztek Hivatalunk felé.
Néhány gondolatot szeretnénk kiemelni a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
kapcsán, amelyek szintén megerősítik a komposztálás fontosságát a jövőre nézve:
1. Biohulladék: a biológiailag lebomló, parkokból származó vagy kerti hulladék,
háztartásokban, éttermekben, étkeztetőknél és kiskereskedelmi létesítményekben
képződő élelmiszer- és konyhai hulladék, valamint az élelmiszer-feldolgozó üzemekben
képződő ezekhez hasonló hulladék.
2. Biohulladékot elkülönítetten kell gyűjteni úgy, hogy az biztosítsa annak
komposztálását vagy lebontását.
3. Törekedni kell a biológiailag lebomló anyagok képződés helyén történő
felhasználására, ha a felhasználás feltételei a képződés helyén biztosítottak.
4. Jogi, gazdasági és műszaki szabályozással, valamint tájékoztató intézkedésekkel elő
kell segíteni a biohulladék elkülönített gyűjtését, és a kezeléséből származó anyagokat
hasznosítani annak érdekében, hogy a kezelés után a természetes szervesanyagkörforgásba minél nagyobb tisztaságú anyag kerülhessen vissza, valamint a
hulladéklerakókon elhelyezésre kerülő települési hulladék biológiailag lebomló
tartalma csökkenjen.
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5. A települési hulladék részeként lerakásra kerülő biológiailag lebomló szervesanyagmennyiséget csökkenteni kell.
Az XIII. komposztprogramhoz szükséges hozzávetőleges költségek: max. bruttó 1.000.000 Ft:
1. Komposztládák beszerzése: műanyag komposztálók: 340-400 liter űrtartalmú: bruttó 7.500
- 8.500 Ft/db.
(Az árak különbözőek, és a ládák kivitelezése sem egyforma minőségű, az árak jó minőségű,
alacsonyabb árkategóriát képviselnek.) Az évek folyamán újrahasznosított műanyagból készült
komposztládák kerültek beszerzésre, ezzel is elősegítve környezetünk védelmét.
2. Előadás költsége: 1 alkalom: bruttó 60.000 Ft.
3. Kiadvány költsége: 200 darab kiadvány tervezett költsége: bruttó 40.000 Ft.
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