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38’202 L ( I lii. 9.; TB határozattal támogatva

ELŐTERJESZTÉS
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2021. szeptember 23-án tartandó ülésére
Tárgy: Döntés a „CseppetSem!” Progam keretében megvalósuló lakossági használt sütőolaj
begyűjtés hálózat támogatásáról
Tisztelt Közgyűlés!
A 100%-ban magyar tulajdonú Biotrans Környezetirányítási és I-Iulladékgazdálkodási Korlátolt
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Biotrans Kik.) vezetője, Cserháti László ár, a 2021. május
26-án kelt megkeresésében kéri a megyék. így a Békés Megyei Onkormányzat támogatását is a
‚.CseppetSem! Program” keretében megvalósuló lakossági használt sütőolaj-begyűjtési hálózat
Országos 5 település szintű szelektív gyűjtési rendszerének széles körű megismertetése céljáhól
A „CseppetSem! Program” célja a települések intézményeinek területén használt sütőolaj gyűjtő
pont kialakítása. hozzájárulva ezzel a környezetbarát módon történő hulladékelhelyezéshez. [-fosszú
távon a használt sütőolaj és zsiradék szelektív gyűjtésének számos kedvező környezetvédelmi és
gazdasági hatása várható:
egy liter szelektíven gyűjtött olaj több százezer liter vizet menthet meg.
a csatomahálózatok meghibásodási és rongálódási aránya csökken.
csökken az olaj és egyéb szennyeződések kölcsönhatása.
a kártevők megjelenésének esélye kisebb lesz.
A rendszer sikerességét igazolja. hogy a projekt Indulását követően. 2020. október óta több. mint
nyolcszáz település csatlakozott a programhoz. ezzel közel hárommillió Fő számára elérhető
megfelelő közelségben használt sütőolaj gyűjtőpont.
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Cserháti László. a Program vezetőjének levelét az etőteijesztés melléklete. a ..CseppetSem!
Progranű önkormányzatok részére elkészített részletes programismertetőjét a határozati javaslat
melléklete tartalmazza.
A program keretében a Biotrans Kik. a társadalmi felelősségvállalási céljainak megvalósulása
érdekében vállalja évi egy alkalommal a gyűjtőpontokon összegyűlt minden hasznos kg után 25
Forint visszatérítés megf1zetését az adott önkormányzat által kijelölt egyesületnek. alapítványnak
vagy az önkormányzat elkülönített környezetvédelmi alapjába, hozzájárulva ezzel a település
fejlődéséhez. a helyi közösségi célok megvalósításának előre mozdításával.
Összhangban azzal, hogy a Békés Megyei Önkormányzat kiemelt figyelmet Fordít a
környezetvédelemre, továbbá a környezetre káros hulladékok begyűjtésére és újrahasznosítására,
támogatandónak tartom a Biotrans Kft.CseppetSem! Program” elnevezésű környezettudatos
kezdeményezést.
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Kérem a Tisztelt Közgyűlést. hogy az előterjesztés megtárgyalását követően fogadja cl az alábbi
határozati javaslatot:
Határozati javaslat:
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a) támogatja a Biotrans Környezetirányítási és Hulladékgazdátkodási Korlátolt Feletősségű
Társaság (a továbbiakban: Biotrans Kit) .CseppetSemr Program keretében
megvalósuló lakossági használt sütőolaj-begyűjtési programot, továbbá támogatja a
Biotrans Kft. és Békés megye települési önkormányzatai közötti együttműködések
megkötését.
b) felkéri elnökét, hogy jelen határozatot és a határozat mellékletét képező, a Biotrans Kit
által az önkormányzatok részére készített „CseppetSem! Progam” részletes
programismertetőjét küldje meg azon Békés megyei települési önkormányzatok
számára, abűk még nem csatlakoztak a programhoz.
c) felkéri elnökét. hogy a határozatban foglaltakról a Biotrans Kft. vezetőjét értesítse.
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