
 

 

  
 
 
 
 
 

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
2020. szeptember 24. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

118/2020. (IX. 24.) számú határozat 
 

Tárgy:  Komposztkeretek térítésmentes használatba adása 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a LIFE 
projekt keretében komposztkeretek átadásával kapcsolatos döntések meghozatalára” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontja szerinti 
helyi környezet- és természetvédelem közfeladat ellátásának elősegítése érdekében 
térítésmentes használatba ad bejelentett miskolci lakcímmel rendelkező természetes személyek, 
illetve az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja alapján – a törvény erejénél fogva – 
átlátható szervezetnek minősülő, miskolci székhellyel rendelkező jogi személyek részére 600 
darab vörösfenyő anyagú, lapra szerelt komposztkeretet az igénylőlapok beérkezési sorrendje 
szerint, a rendelkezésre álló mennyiség erejéig. 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat vagyonáról és 
vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 17. § b) pontja 
alapján felhatalmazza a Polgármestert az 1. pont szerinti használati szerződés szövegének 
megállapítására, elfogadására, és a szerződés aláírására, valamint annak esetleges módosítására.  
 

3. A 2. pont szerinti szerződésben rögzíteni kell különösen, de nem kizárólagosan: 
a) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata térítésmentes használatba ad az igénylőnek 

ingatlanonként egy darab komposztkeretet; 
b) a jogviszony 3 év határozott időre, de legfeljebb a közfeladat ellátás idejére jön létre; 
c) a vagyontárgyak használatával járó, a használót terhelő, illetve megillető – nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben is foglalt – kötelezettségeket és jogokat, a 
szerződés jogszabályban meghatározott kötelező tartalmi elemeit. 

d) a használó részt vesz egy 45 perces tájékoztatón, ahol a komposztálás jó gyakorlatához 
kap segítséget,  

e) a tájékoztatót követően a komposztkeretet önerőből elszállítják,  
f) a szerződés hatálya alatt rendeltetésszerűen használják a használatukba adott 

komposztkeretet és biztosítják a rendeltetésszerű használat ellenőrzésének lehetőségét. 
 

Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Városfejlesztési Főosztály   
Határidő: Az 1. pont tekintetében azonnal, a 2-3. pont tekintetében 30 

nap 
 

k.m.f. 
 

 Dr. Ignácz Dávid sk. Veres Pál sk. 
 jegyző polgármester 
 

A kiadmány hiteléül: 
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kiadó 


