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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 
  



 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület és a bizottságok ülésein az önkormányzat a munkavédelmi előírásoknak 

megfelelően folyadékot biztosít a meghívottak számára, ezt nem környezetkímélő módon 

teszi, hiszen a fél-literes eldobható PET palackba töltött víz formájában teszi. Ezzel a 

megoldással folyamatosan nemkívánatos műanyaghulladék keletkezik.  

Magyarországon másfél milliárd műanyag palack termelődik évente. Az európai 

műanyagipari szövetség adataiból az is kiderül, mennyire komoly problémát jelentenek a PET 

palackok, hiszen nagy részük a vizeinkbe, az erdőkbe, a földekre kerül és csak 17 

százalékukat hasznosítják újra. 

Magyarországon és nemzetközi szinten is van már precedens arra, hogy "betiltották" 

intézmények vagy önkormányzatok a környezetszennyező PET palackok használatát.  

A Ferencvárosi Önkormányzatnak is stratégiai célja, hogy drasztikusan csökkentsük az 

elkövetkező öt évben az önkormányzat ökológiai lábnyomát, így minden hulladéktermelő, 

környezetszennyező eljárásra fenntartható alternatívát kell találnunk. 

Így kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot támogatni 

szíveskedjen. 

Budapest, 2019. november 27.  

Torzsa Sándor s.k. 

önkormányzati képviselő 

  



 
 

Határozati javaslat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy  

1. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület és a Képviselő-testület 

bizottságainak ülésein a munkavédelmi folyadéknak kizárólag környezetkímélő, 

visszaváltható csomagolásba töltött termékekkel történő biztosítására készíttessen – a 

lehetséges megoldásokat és azok várható költségeit tartalmazó – intézkedési tervet, 

melyet terjesszen a képviselő-testület elé. 

 

Határidő: 2020. január 31. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2. felkéri a Polgármestert annak megvizsgálására, hogy az Önkormányzat intézményeinél 

és annak cégeiben a környezetet erősen szennyező PET palackokba töltött italok 

kerülnek-e biztosításra, és amennyiben a vizsgálat eredménye azt indokolttá teszi, 

javasolja az intézményvezetők, cégvezetők részére a kialakult gyakorlatnak az 1. pont 

szerinti megváltoztatását, és tájékoztassa minderről a Képviselő-testületet. 

 

Határidő: 2020. március 31. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 


