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Tisztelt Közgyűlés!
A megnövekedett hulladék mennyisége az ökoszisztéma, a biológiai sokféleség, sőt
potenciálisan az emberi egészség romlását okozza. A hulladék csökkentése érdekében közös
fellépésre van szükség, miközben biztosítani kell a magas szintű környezetvédelmi szabványok
mentén működő egységes piacot és az üzleti vállalkozások jogbiztonságát. Ezért az Európai
Bizottság a műanyagokra vonatkozó stratégiája részeként kötelezettséget vállalt arra, hogy az
egyes EU tagállamok szétszórt erőfeszítéseire építve és a könnyű műanyag hordtasakoknál
alkalmazott megközelítést követve további lépéseket tegyen a műanyag-hulladék kezelésével
kapcsolatban.
Ennek első lépéseként az Európai Parlament és a Tanács március végén elfogadta az egyes
műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló irányelvét (a
továbbiakban: Irányelv).
Az Irányelv célja az egyes műanyagtermékek környezetre, különösen a vízi környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt hatásának megelőzése és csökkentése, valamint a körforgásos
gazdaságra történő átmenet támogatása innovatív üzleti modellekkel, termékekkel és
anyagokkal, hozzájárulva ezáltal a hatékony belső piac működéséhez.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata eddig is kiemelt figyelmet fordított a
környezetvédelemre és számos olyan beruházást valósított meg, amely a város ökológiai
lábnyomának csökkentését eredményezi, mint például hulladékkezelés, csatornázás,
közlekedésfejlesztés, energetika és Zöld Város Program. Elfogadásra került Debrecen Megyei
Jogú Város Fenntartható Energia- és Klíma akcióterve, csatlakoztunk a LIFE-IP HungAIRy
elnevezésű levegőminőség védelmi programhoz és folyamatban van a 2019-2030 időszakra
vonatkozóan Debrecen Energetikai tanulmányának elkészítése. Ezen túlmenően az
Önkormányzat minden évben szerződik a tulajdonában lévő, illetve költségvetéséből
finanszírozott
fogyasztási
helyek
energiagazdálkodási
feladatainak
ellátásával,
energiafogyasztásainak racionalizálásával kapcsolatos feladatok ellátására.
A fent ismertetett célokat szem előtt tartva javaslom a „Fenntartható Debrecen” elismerés
elnyerésére irányuló pályázat meghirdetését.
A pályázat célja Debrecen város épített és természetes környezetének megóvása, fejlesztése, a
környezettudatos szemlélet kialakítása érdekében magas színvonalú, kiemelkedő értékű munkát
végző, a környezettudatos működést és a fenntarthatóságot szem előtt tartó gazdálkodó
szervezetek elismerése, amely elismerés számukra presztízs értékkel bír.
Minden pályázónak vállalnia kell, hogy az Irányelvben előírt kötelező határidőt (2021. év)
megelőzően az egyszer használatos műanyagtermékek (pl.: szívószálak, evőeszközök,
tányérok, poharak) használatát mellőzi, továbbá a környezet megóvása érdekében tehető
intézkedések közül legalább további 2 kategóriában vállalást tesz.

A kategóriák az alábbiak:
 egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése iránti
intézkedések;
 a környezettudatos hulladékkezelés, a hulladék keletkezésének megelőzését vagy a
keletkező hulladék csökkentését célzó intézkedések;
 a károsanyag kibocsátás csökkentése, a levegőminőség javítása iránti intézkedések;
 a hatékony energiafelhasználás iránti intézkedések;
 környezetbarát, energiahatékony termékek piacáról történő beszerzés - „Zöld”
közbeszerzés.
A pályázónak rövid írásbeli összefoglalóban be kell mutatnia, hogyan tervezi a vállalt
intézkedések megvalósítását.
A pályázatok a környezettudatosság jegyében csak elektronikus formában nyújthatók be, azokat
pedig a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság bírálja el.
Az elismerés odaítélése folyamatosan történik és 1 évre adományozható azon pályázók részére,
akiknek pályázatát a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság arra érdemesnek találja.
Az elismerés formája egy „Fenntartható/Sustainable Debrecen …év” feliratú, 30x40 cm
nagyságú, átlátszó üveg anyagú, falra rögzíthető tábla, amelyen a Pályázati Felhívás
2. mellékletében szereplő logó szerepel. Az elismeréssel pénzjutalom nem jár.
Az elismerést olyan gazdálkodó szervezetek nyerhetik majd el, akiknek társadalmi
felelősségvállalása tudatos, gondolkodás-, valamint szemléletmódjukban, továbbá
erőfeszítéseikben és tevékenységükben is megnyilvánul, hogy minden döntésük, cselekedetük
hatással van a környezetükre, a társadalom tagjaira.
Az elismerés odaítélését követő 6 hónap elteltétől számított 1 hónapon belül a pályázónak egy
alkalommal írásban be kell számolnia arról, hogy a pályázatban vállalt intézkedések
megvalósítása milyen stádiumban van. A beszámoló alapján Debrecen Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Zöldterületi Osztálya ellenőrzi a pályázatban vállalt kötelezettségek
megvalósítását és aki a pályázatban vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, attól az elismerés
visszavonásra kerül, melyről szintén a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság dönt.
A pályázatra vonatkozó részletes feltételeket a Pályázati Felhívás tartalmazza, amely a
határozati javaslat mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontja, 41. § (4) bekezdése, valamint 42.
§ 3. pontja alapján
1./ pályázati felhívást tesz közzé a „Fenntartható Debrecen” elismerés elnyerésére az
1. melléklet szerint.
2./ Átruházza a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottságra az elismerés odaítéléséről,
valamint annak visszavonásáról szóló döntés meghozatalát.
3./ Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a Pályázati Felhívás Önkormányzat honlapján
történő közzétételéről.
Határidő: 2019. szeptember 1.
Felelős: a Jegyző
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2019. augusztus 13.

Dr. Papp László
polgármester

