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1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!

Egyetlen liter sütőolaj egymillió liter ivóvizet tud beszennyezni. Hazánkban a lakosság évente
több tízezer tonna sütőolajat és sütőzsiradékot használ fel. a használt sütőolajat azonban csak
az üzemi konyhákból, éttermekből szállítják el és dolgozzák fel. A többi, egyszerű
háztartásokban használt olaj a kukában és a lefolyóban landol. Ez a talajban és a vizeinkben is
hatalmas károkat okoz.
Ahhoz, hogy a használt sűtőolaj okozta környezeti károkat csökkenthessük, lehetővé kell
tennünk azt, hogy minden kerületi lakos számára elérhető közelségbe kerüljön egy leadópont.
Ezáltal ösztönözni tudjuk a lakosságot arra, hogy felelősen járjanak el a hulladékkezelésben.
Jelenleg a kerületünkben vagy a közelben ezeken a pontokon lehet ladni a használt sütőolajat:

•
•

Mészáros utcai MOL kút
Budai Rajziskola - Alkotás utca 45. (CseppetSem! gyűjtőpont)

A Biotrans Kft. évek óta sikeresen működteti a CseppetSem! programot. Már több mint 1000
településen vannak jelen vidéken és Budapesten egyaránt. 900 településen hálózatszerűén,
100 településen egy-egy gyűjtőponttal. Jelenleg az általuk elért lakosságszám nagyjából 4
millió fő. Ilyen széleskörű tapasztalattal jelenleg egyetlen más fáradt olaj begyűjtéssel
foglalkozó cég vagy vállalkozó sem rendelkezik. Tapasztalataik garanciát jelenetenek a
gördülékeny együttműködésre.
A cég kifejezetten a használt sütőolaj begyűjtésére alkalmas 240 literes kukákat biztosít. Ez a
formátum lehetővé teszi, hogy olyan területeken is történhessen gyűjtés, ahol egyébként köztéri
gyűjtőkkel a településképi szempontok figyelmbe vétele miatt nehézkes. Ilyen terület például a
Vár is.
A lakosság által összegyűjtött, a Biotrans Kft. által elszállított használt sütőlaj 100%-ban
biodízelként hasznosul.
A szolgáltatás előnyei:
•
•
•
•
•
•
•
•

térítésmentes
segít elkerülni az olaj okozta lerakódásokból fakadó csatorna-karbantartások
szükségességét
közvetlenül támogatja a lakosság környezettudatosságát
a talajflóra és vizeink mentesülnek az olaj okozta károktól
minden cserénél tiszta gyűjtő kerül kihelyezésre
a gyűjtés a lakosság számára sem jár koszolással: a leadás cseppmentes, műanyag
palackokban történik
a cég évi egyszeri visszatérítést biztosít
a kihelyezett gyűjtőkukák nem rontják a településképet

A gyűjtőpontok kialakításában elősorban az I. kerületi intézmények udvarát érdemes
számításba venni. A gyűjtőpontokat a lakosság ezen intézmények nyitvatartási idejében
szabadon használhatja.
A Biotrans Kft. vállalja, hogy évi egy alkalommal, összegyűjtött hasznos kilogrammonként 25
forintos visszatérítést fizet. Ebből az összegből bővíthető az önkormányzat környezetvédelmi
alapja, de ezt az összeget ösztönzésre is lehet használni a partnerintézményeknek felajánlva.
(Pl.: iskolaudvarra kihelyezett gyűjtőpont esetén az iskola kapja meg az évi egyszeri
visszatérítést a náluk összegyűlt sütőolaj mennyisége után.)
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50 §-a alapján levezethető
főszabály szerint a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet jelen előterjesztés megvitatására.

2. Döntési

javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testűlete
.../2021. (....) önkormányzati határozata
a BioTrans Kft. által szervezett "CseppetSem!" programmal együttműködésben használt
sütőolaj gyűjtőpontok kialakításáról

I.

II.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületi kinyilvánítja
együttműködési szándékát a BioTrans Kft. által szervezett „CseppetSem" Program
tekintetében.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az együttműködés
részletszabályainak kidolgozása, az együttműködési megállapodás előkészítése,
valamint a lehetséges partnerintézmények felkutatását és a velük való
megállapodás előkészítését is beleértve a tizenöt gyűjtőpont helyszínének
kiválasztása és elhelyezésének előkészítése érdekében, továbbá a koncepciót és a
megállapodások tervezetét terjessze a Képviselő-testület elé.
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