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az önkormányzat és intézményei
mennyiségének csökkentése

működésébe

során

a

műanyagszemét

Az előterjesztés tárgyalása a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján
nyilvános ülésen történik.
Tisztelt Képviselő-testület!
A XX. században elterjedt ipari technológiák, illetve a hozzájuk kapcsolódó, a fenntarthatóságot
figyelembe nem vevő árképzés szerint a műanyagot egyszerű előállítani, és a műanyag olcsó. Az
ebből a fals értékelésből eredő fogyasztási mintázatok elterjedésének eredménye az az iszonyatos
mennyiségű műanyaghulladék, amelynek kezelése egyre nagyobb kihívást jelent a világban és
Magyarországon is. Küzdünk a műanyag újrafeldolgozhatóságáért és azért, hogy ez az
újrafeldolgozás ténylegesen meg is történjék, azonban a legtöbb műanyagfajta eleve nem
dolgozható fel tetszőlegesen sokszor (nem alakítható egy az egyben vissza azzá termékké, ami
először volt), sőt, a gyakorlatban az emberi hanyagság miatt ezen termékek többsége még mindig
égetőben, szemétdombon vagy valahol eldobva végzi.
Ebből kifolyólag a legfontosabb és első számú cél, hogy otthonainkban és munkahelyünkön minél
kevesebb műanyaghulladék keletkezzen, minél kevesebb hulladékot „termeljünk”. Fontos, hogy ezt
alapvető szemléletté tegyük, és ezt hirdessük is. Ennek keretében elsősorban az olyan felesleges, a
környezetet súlyosan szennyező műanyag termékek használatát mellőzzük, amelyek pár perc
használat után hulladékká válnak, aztán gyakorlatilag sose bomlanak le. Munkahelyünkön,
intézményeinkben a papírhulladék mennyiségének csökkentése mellett a műanyaghulladék
csökkentésében – ezen belül is a petpalackok (pet: polietilén-tereftalát) használatának
visszaszorítása terén – érhető el a leglátványosabb eredmény. A petpalackokon túl persze fontos
más, egyszer használatos műanyagok visszaszorítása is; például a műanyag zacskóké, illetve az
egyszer használatos műanyag evőeszközöké és hasonló tárgyaké.
A petpalackok visszaszorítása már csak azért is reális, mert Budapesten a csapvíz jó minőségű és
iható, a palackos ásványvíz ivása valójában inkább divat, mint valós szükséglet.
A fenti célok azért is elérhetőek, mert az általános műanyagszemét-csökkentési törekvések pár éven
belül az Európai Unió, illetve remélhetőleg Magyarország szintjén is megjelennek. Ez persze nem
jelenti azt, hogy várnunk kell a magasabb szintek döntéseire, tilalmaira, hiszen bűnös gondolkodás
lenne az addig meglevő „szemetelési szabadságot” kihasználni. Sőt, a majdani felsőbb szintű
korlátozó szabályozások annál sikeresebbek lesznek, minél több kisebb közösségben, minél több
helyi döntéshozónál jelenik meg a műanyagszemét-csökkentés kultúrája azokat megelőlegezve.
Támogató szavazataitokat előre is nagyon köszönjük!

Határozati javaslat
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
az egyszer használatos műanyagok mennyiségét saját hatáskörben csökkenti, illetve ezt mások elé is
példának állítja. Ezért felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék az alábbiakról.
1. A testületi és bizottsági üléseken, valamint az önkormányzat hivatali megbeszélésein a
petpalackos ásványvíz helyett csapvíz (esetleg: visszaváltható palackban szállított
ásványvíz, szódavíz) legyen elérhető.
2. A Polgármesteri Hivatalban (a határozat végrehajtásának határidejétől számított) fél éven
belül szűnjék meg a petpalackok használata.
3. A kerületi fenntartású intézmények vezetőivel egyeztetést kezdeményezzen a petpalackok
használatának intézményeken belüli megszüntetéséről annak érdekében, hogy egy éven
belül szűnjék meg petpalackok használata náluk is.
4. Az önkormányzati intézményekben használt más, egyszer használatos műanyagok (zacskók,
poharak, evőeszközök stb.) használatának lehető legnagyobb visszaszorításáról is hasonló
körben gondoskodjék.
5. Induljon el annak a vizsgálata, hogy önkormányzatunk az önkormányzati helyiségek
gazdasági tevékenység céljára való bérbeadása során is írja elő a bérlők számára a fenti
alapelvek teljesítését.
6. A helyi lakosságra is kiterjedő szemléletformáló kampányt indítson (vagy más hasonló
kampányba bekapcsolódjék) a vezetékes víz fogyasztásának előnyeiről és a mértéktelen
műanyaghasználat káros hatásairól.

Felelős: Karsay Ferenc polgármester
Határidő: 2019. május 31.
Előzetesen tárgyalja: Környezet- és Közrendvédelmi Bizottság, Gazdasági, Vállalkozás- és
Turizmusfejlesztési Bizottság
A végrehajtást intézi: Jegyzői Kabinet
A támogató döntéshez az Mötv. 47.§ (2) bekezdése alapján egyszerű szótöbbség szükséges.
A határozathozatal az Mötv. 48.§ (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.
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