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Előterjesztés 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2011. március 31-i ülésére 

 
Napirend: Házi és közösségi komposztálás bevezetése Lengyeltótiban 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv ágazati programjában megjelent a KEOP-6.2.0/A-09 kódszámú 
„Fenntartható életmódot, fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő 
mintaprojektek” „Házi és közösségi komposztálás bevezetése Lengyeltótiban” elnevezésű pályázati 
kiírás. 
 
Jelen pályázati konstrukció ahhoz kíván hozzájárulni, hogy a különböző érintettek (gazdasági szféra, 
civil szféra, oktatás, tudományos szféra, tanácsadók és lakosság) együttműködésének eredményeként a 
társadalom minél szélesebb körében tudatosuljon a fenntarthatóság mint értékrend, ismertté váljanak a 
fenntartható alternatívák használatának módjai és a fogyasztás környezeti hatásai, valamint javuljon a 
különböző fenntartható fogyasztási alternatívák ismertsége, elérhetősége és használata. A 
mintaprojektek (komplex környezeti fejlesztések) több probléma (vízhasználat, hulladékképződés, 
anyagpazarlás stb.) megoldásához, és a meglévő kedvező folyamatok megőrzéséhez is módszereket, 
eszközöket adnak. Olyan kommunikációs tevékenységet és fizikai jellegű beruházást is magában 
foglaló projektjavaslatok kaphatnak támogatást, amelyek meghatározott célcsoport – elsősorban a 
lakosság - számára mintául szolgálnak a környezettudatos életmódot, fogyasztást illetően és 
csökkentik a résztvevők vagy felhasználók, haszonélvezők életmódjának környezetterhelését a 
megelőző környezetvédelmi megoldások alkalmazásával. A projektjavaslatok lényeges eleme a 
„minta” jelleg: jól meghatározható célcsoport számára kevéssé ismert azonban a gyakorlatba 
ténylegesen átvehető megoldások, magatartás stb. népszerűsítése, elérésének egyszerűsítése. 
 
A pályázaton 200 db komposzt láda lakosság számára történő kihelyezésével vehetnénk részt. 
 
A projekt célja: 

A pályázat konkrét célja a kompetens és felelős fogyasztói magatartás elterjedésének segítése, a 
fenntartható életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztése. 
 

Az infrastruktúra felhasználói:  
A Lengyeltóti lakosság köréből jelentkezés után kiválasztott 170 család és az oktatási   
 intézmények. 

 
A projektnek kötelező része: 

Ingyenesen 200 db komposzt láda kihelyezése a lakosság számára, 
Szakmai előadások / rendezvények (15 db) 
PR. – megjelenések 
 

Az elnyerhető maximális pályázati támogatás: 10 millió forint 
 
A pályázat kötelező része a kommunikáció, amely az elszámolható költségnek legalább 20%-át el kell, 
hogy érje, de nem haladhatja meg a 40%-át. 
 
Mindezek figyelembe vételével a projekt tervezett költségei a következőképp alakulnak: 
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    előkészítés Komposzt 
láda kommunikáció  

tárgyi 
eszköz       

  200 db komposzt láda   5 100 000 Ft   
        
anyag 
jelleg ű 
ráfordítás 

    

  Megvalósíthatósági 
Tanulmány 250 000 Ft     

  Rendezvény - előadások    600 000 Ft  
  kötelező tájékoztatás    1 600 000 Ft 
        
személyi 
jell. 
ráfordítás 

     

  általános menedzsment   300 000 Ft   
  pénzügyi tanácsadó   100 000 Ft   

 
A pályázat bruttó költsége: 7.700.000,- Ft, melyből a szükséges  sajátforrás 385.000,- Ft . 
A támogatás 95 %-os, melyből 25% előleg igényelhető. 
 
A pályázatírást ingyen végezné el egy pályázatírásban jártas vállalkozó. A pályázatban előírt és 
elszámolható egyéb költségek terhére szerződésben vállalja azok levezetését. 
 
Kérem T. Képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtását támogatni szíveskedjenek. 
 

Határozati Javaslat 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv keretében kiírt KEOP-6.2.0./A-09 kódszámú pályázati felhívásra a „Házi és közösségi 
komposztálás bevezetése Lengyeltótiban” címmel pályázatot nyújt be 7.315.000.- Ft vissza nem 
térítendő támogatásra. 
A pályázathoz szükséges 5 %-os sajátforrás részt,  385.000.-Ft-ot az önkormányzat a költségvetéséből 
biztosítja. 
A pályázat teljes bekerülési költsége bruttó 7.700.000.-Ft. 
Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos 
aláírásokat és nyilatkozatokat megtegye. 
 
Lengyeltóti, 2011. március 25. 
 
                                                                                                        Zsombok Lajos  
                                                                                                        Polgármester 
 
 
Az előterjesztést készitette: 
 
Sándor János 
főmunkatárs 
 
 
Jóváhagyta: 
 
Dr. Szatmári Ibolya 
jegyző  


