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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Környezet és Energia Operatív Program 2009-6.2.0/A komponense keretében házi 
komposztálást népszerűsítő projektekre lehet 95 % forrást igényelni. A pályázat lényege, hogy a 
lakosság részére 1 m³–es komposztáló ládák kerülnek kijuttatásra, amelyben a ház körül keletkező 
biológiailag lebomló hulladékaikat helyezhetik el a lakosok, és ezáltal állíthatnak elő a 
későbbiekben saját maguk által felhasználható komposztot. A komposztáló edények használatát 
előadásokkal kell megtanítani a résztvevőknek. A pályázat összköltsége 10.000.000,- Ft lehet, 
amiért csak 270 darab jó minőségű és tartós komposztládát lehet beszerezni – amelyre a gyártó 5 év 
garanciát vállal –, mert a pályázatban a másik lényeges szempont a szemléletformálás, amelyre 
közel az összköltség 40 %-a számolható el. Ilyen szemléletformáló események a rendezvények, 
melyek keretében röviden, akár fél óra alatt is megtanulható a komposztláda használata. Az előzetes 
igényeket felmértük – amely a pályázat benyújtáshoz is szükséges – és ezek alapján bizton állítható, 
hogy a lakosság igényelni fogja a komposztládákat. 

Békés város közigazgatási területén megközelítően 6000 darab kertes lakóingatlan található, 
ezért annak érdekében, hogy minél több igényt ki tudjunk elégíteni, több pályázat benyújtása 
szükséges. Azonban egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be, ezért javasoljuk, hogy a 
Kulturális Központ is nyújtson be pályázatot. 

 Megkereste Önkormányzatunkat Mester Péter a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület 
elnöke, hogy a fenti pályázatban ők is részt kívánnak venni. Az elnök úr a megkeresésében jelezte, 
hogy a házi komposztálás népszerűsítését Ők is jó iránynak tartják békés város életében, ezért 
szívesen elkészítenek egy pályázatot, amennyiben az Önkormányzat a pályázat önerejét biztosítja. 
Javasoljuk támogatni a Városvédő Egyesület pályázat benyújtására vonatkozó szándékát. 

 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen 

elfogadni.  
 
 
Határozati javaslat: 
 

I.  Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Környezet és Energia Operatív 
Program 2009-6.2.0/A komponensére, melyhez  a szükséges 508.850,- Ft önerőt – az  
összes költség 5 %-át –  a 2010. évi költségvetése Környezetvédelmi Alappal 
kapcsolatos tartalék előirányzatából biztosítja. 
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II.  Békés Város Önkormányzata támogatja, hogy a Békés Városi Kulturális Központ a 
Környezet és Energia Operatív Program 2009-6.2.0/A komponensére pályázatott 
nyújtson be. A pályázathoz szükséges 508.850,- Ft önerőt Békés Város 
Önkormányzata átvállalja, melyet 2010. évi költségvetésében a fejlesztési 
céltartalék terhére biztosít. 

 
III.  Békés Város Önkormányzata támogatja, hogy a Békési Városvédő és Szépítő 

Egyesülettel a Környezet és Energia Operatív Program 2009-6.2.0/A komponensére 
pályázatot nyújtson be. A pályázathoz szükséges 508.850,- Ft önerőt Békés Város 
Önkormányzata átvállalja, melyet 2010. évi költségvetésében a fejlesztési 
céltartalék terhére biztosít. 

 
IV.  Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  felhatalmazza 

polgármesterét, hogy a Békési Városvédő és Szépítő Egyesülettel megkösse a 
Környezet és Energia Operatív Program 2009-6.2.0/A komponensére vonatkozó 
pályázat 508.850,- Ft értékű önerő biztosítására vonatkozó megállapodást, és ezt 
követően az összeg átutalásról gondoskodjon. 

Határid ő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2010. december 9. 

Izsó Gábor 
polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyző 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyző 


