BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Előterjesztés a képviselő-testület 2020. július 16-i ülésére
a Győző utca 5. és a Várfok utca 10-12. alatt újrahasználati bolt kialakításával és a
üzemeltetői pályázat kiírásával kapcsolatban

A képviselő testületi ülés formája:

nyilvános ülés

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:
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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A környezetvédelem irányelveinek fontos szempontja a kevesebb szemét termelése, és az
újrahasználható lakossági tárgyak megfelelő kezelése. Az újrahasználat lehetőségeinek
népszerűsítése és feltételeinek kialakítása a 21. századi, környezettudatos önkormányzat
alapfeladatai közé tartozik.Az újrahasználati pontok kialakítása a túltermelés és a felesleges
hulladékok keletkezése ellen nyújt segítséget.. Ennek érdekében két jelenleg kihasználatlan
üzlethelyiség ilyen célú kialakítását javaslom a Győző utca 5. sz. és a Várfok utca 10-12. sz. alatt. A
Budavári Önkormányzat a kerület két különböző részén működő olyan üzlethelyiségeket alakíthat
így ki, amit a lakosság szívesen vehet igénybe ebből a célból. Ezek a helyek egyúttal közösséget
erősítő, és környezetvédelmi szemléletet formáló hatásúak is lehetnek. Ennek érdekében olyan
üzemeltetési pályázat kiírását javaslom, aminek szempontrendszere biztosiba, hogy az üzemeltető
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nem turkálót, vagy szeméttelepet hoz létre. Rendezett, tiszta, vonzó boltokat szeretnék, ahova
emelt fővel mehet be vásárolni bárki, és ahol az emberek szívesen töltenek időt.
A pályázat tartalmazza az alábbiak meghatározását:
Az újrahasználati pont nyújtson lehetőséget arra, hogy a feleslegessé vált holmikat a kerület lakói
leadják, mások pedig, akiknek szükségük van rá, kedvezményes áron megvehessék. Nyújtson
lehetőséget továbbá arra is, hogy az ország rászoruló települései számára továbbítja a használt
felszereléseket és holmikat.
1. Leadható cikkek:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

használt, de jó állapotú ruhanemű,
ágynemű, háztartási textiliák,
könyvek, folyóiratok,
babafelszerelés (babakocsi, gyerekülés, etetőszék, mosható pelenka stb.),
háztartási kisgépek,
konyhai eszközök,
kisbútorok.

2. Továbbítható cikkek
2.1. háztartási gépek,
2.2. bútorok,
2.3. a leadható cikkekből felhalmozódó mennyiség.
3. Üzemeltetés
A két önkormányzati tulajdonú helyiségben hirdetjük meg két külön civil szervezet számára az
üzemeltetést kedvezményes bérleti díjon.
A pályázatban meg kell határozzák, hogy milyen üzemeltetési modellt terveznek (pl. voucher-ek,
kuponok stb.).
Egyéb ödeteket és lehetőségeket is felvázolhatnak és kipróbálhatnak, pl:
- műhely a kisebb hibával rendelkező holmik javítására, varrására, tisztítására,
- szakadt farmerek gyűjtése designer ruha műhelyek számra,
- környezetvédelmi gyűjtőhely (pl. használt mobiltelefonok, elemek gyűjtése, üvegfutár
működtetése).
A győztes pályázók kedvezményes díjért kapják meg a helyiségeket, és közszolgálati szerződés
keretében működünk velük együtt.
4. Cél és üzenet
Nagyon sok holmi halmozódik fel a kerületi háztartásokban és válik feleslegessé.
Fenntarthatósági szempontból a legelőnyösebb, ha az árucikkek kidobás vagy újrahasznosítás
helyett újra használatba kerülnek.
Szociális szempontból nagyon hasznos, ha megfizethető áron hozzá lehet jutni jó minőségű, mások
által már nem használt különféle termékekhez.

Kérem a Tisztelt Képviselő—testületet a Győző u. 5. és a Várfok u. 10-12. önkormányzati
üzlethelyiségekben az újrahasznosító boltok kialakításával, és az üzemeltetői pályázat
kiírásának támogatásával kapcsolatos határozati javaslat elfogadását.

2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2020. (VII. 16.) önkormányzati határozata
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a Budapest I. kerület Győző u. 5. és a Várfok u. 10-12. szám
alatti helyiségeit újrahasznosító pont létrehozása céljából hasznosítja.
2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a helyiség
használatára és az újrahasznosítási pont üzemeltetésére vonatkozó pályázati
feltételeket meghatározza, és a helyiség bérlőjét, valamint az újrahasznosító
pont működtetőjét az üzemeltetés speciális szolgáltatási jellegére tekintettel
egyedi pályázat keretében kiválassza. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a pályázat alapján a helyiség bérletére vonatkozó, határozott
idejű, legfeljebb 5 + 5 éves, valamint az újrahasznosító pont üzemeltetésére
vonatkozó szerződés megkötésére.
Felelős:
Határidő:

Váradiné Naszályi Márta polgármester
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