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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi 

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi 

Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság véleményezi 

Smart City  Ideiglenes Bizottság véleményezi 

Határozati javaslat a bizottság számára: 
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javasolja a Képviselő-

 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Emberi Erőforrás Bizottság 
testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

2018.  október 24-én szavazta meg az Európai  Parlament,  hogy legkésőbb 2021-től betiltják az egy-
szer használatos műanyagok, mint a műanyag tányérok, evőeszközök, lufitartó botok és a fültisztító 
pálcák forgalmazását az Európai Unió területén. Ezeket a termékeket ettől a dátumtól csak fenntart-
ható forrásból és megújuló alapanyagból lehet majd legyártani. Rendelkeztek arról is, hogy a tagál-
lamoknak a nem kiváltható és egyszer használatos műanyag termékek fogyasztását is legalább  25 
százalékkal kell csökkenteni 2025-ig. 

Közismert, hogy a münyaghulladék kibocsátás egyik jelentős területe az ásványvizek és üdítőitalokat 
tartalmazó  PET  palack felhasználás.  A  műanyag palack lebomlásával jelentős mennyiségű káros 
anyag is kerül a szervezetünkbe, mivel a palackok kémiai szerkezete — mely stabillá és ellenállóvá 
teszi őket — miatt, a műanyagok kevésbé fogékonyak a környezetben előforduló lebomlást okozó 
mikroorganizmusok (baktériumok, mikroszkopikus gombák) által végzett folyamatokra. 

Napjainkban Magyarországon évente mintegy  3.8  millió tonna háztartási hulladék keletkezik, mely-
ből közel  50  ezer tonnát a  PET  palackok tesznek ki. Ugyanakkor ennek az óriási mennyiségű mű-
anyag hulladéknak mindössze alig  15  százaléka kerül újrahasznosításra.  A  műanyagok bekerülve a 
környezetünk természeti körforgásába számtalan veszély forrásaivá válhatnak. 
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IL A  beterjesztés indoka 

A  Képviselő-testület döntései során fontosnak tartja a környezetvédelmi szempontok érvényesülését. 
Elkötelezett, hogy valamennyi önkormányzati intézményben és az önkormányzati gazdasági társaság 
esetében a  PET  palack és a műanyagok felhasználás csökkenjen, kivonásra kerüljön. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a  PET  palackok felhasználásának csökkentetése. 

A  döntésnek jelenleg nincs pénzügyi hatása. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület döntését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXDC. 
törvény  41.  §  (3)  bekezdése alapján hozza meg. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy elkötelezett a  PET  palack felhasználás csökkentésében az Ön-
kormányzat valamennyi költségvetési intézményénél és a 100%-ban önkormányzati tulajdonban álló 
gazdasági társaságánál, ennek érdekében felkéri a Polgármestert gondoskodjon az ehhez szükséges 
intézkedések megtételéről. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  június  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosz-
tály, Gazdálkodási Ügyosztály, valamennyi költségvetési szerv, Rév8 Zrt. Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt., Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 
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