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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Javaslat a komposztálás lakossági támogatására 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő‐testület 2021. november 30‐i ülésére 

Tárgyalja   Ülés  Szavazás 
 Szociális bizottság   Nyílt   Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság   Zárt    Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság     Egyszerű többség  
 Képviselő‐testület     Minősített többség 

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A környezetvédelem egyre fontosabbá vált napi életünkben. Az egészségügyi veszélyhelyzet meg-
szüntetését követően törvény tiltja meg a kiskertekben a kerti hulladékok égetését. Egyre több problé-
ma van a zöldhulladék szállítással is.  
 
Javaslom, hogy a családi házas övezetben 2022. évben biztosítsunk a lakosság részére komposztáló 
edényzetet. A komposztálók több méretben kaphatók 300 literestől 800 literesig, vagy még nagyobbak 
is. Fa és műanyag kivitelben kaphatók.  
 
Javaslatom támogatása esetén 2022. január hónapig kidolgozom a részleteket, melyhez természete-
sen szívesen fogadom képviselőtársaim javaslatait is.  
 
Elképzelésem szerint:  

- Az ingatlantulajdonosoknak egy igénylőlapot kellene benyújtani, melyben név, ingatlan cím és 
telekméret szerelne.  

- Telekméret alapján lenne lehetőségük megjelölni az igényelt komposztáló űrtartalmát. 1 vagy 2 
db komposztálóra (azonos méretűek) nyújthatnának be igényt, vagy két méretre adnánk lehető-
séget (testületi döntés kérdése, hogy melyik változat nyerne támogatást).  

 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2021. november 12. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
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2.)  Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  
 
 

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

 
 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

„A” változat 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

./2021.( XI.30.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lakosság komposztálá-
sának támogatásának lehetőségéről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a környezet védelme érdekében támogatja a lakosság komposztáló 
edényekkel történő ellátásának lehetőségét.  
 
A Képviselő-testület felkéri Mezőfi Zoltán polgármestert a javaslat részletes kidolgozásá-
ra. 
 
 
Határidő: 2022. január 14. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

 
„B” változat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2021.( XI.30.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lakosság komposztálá-
sának támogatásának lehetőségéről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület nem támogatja a lakosság komposztáló edényekkel történő ellátásá-
nak lehetőségét.  
 
Határidő: ---. 
Felelős: --- 
 
 

Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.  

 
 

 
 
 Jámbor Lajos 
       jegyző 


