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I. Tartalmi összefoglaló 

 

A tűzijáték régóta hozzátartozik kerületi ünnepségeinkhez, ezért szinte természetesnek vesszük 

jelenlétét. Ugyanakkor a technológia fejlődése lehetővé tette, hogy a látványos fényjátékot zaj nélkül, 

kevésbé veszélyes módon, és kevesebb biztonsági intézkedés, illetve alacsonyabb költségvetés 

mellett is megvalósíthassunk. Ezért érdemesnek látjuk ennek a régi hagyománynak a felülvizsgálatát 

kerületi szinten. 

 

A kőbányai házakban, de a panellakásokban is számos olyan háziállat él velünk, akiknek szinte 

elviselhetetlen szenvedést okoz a tűzijátékot kísérő zaj. Emellett a természetes élőhelyek élővilágát 

is rosszul érinti. 

 

Tekintve, hogy a tűzijáték kiváltható olyan látványos megoldásokkal, amelyek nem járnak 

zajszennyezéssel, érdemes a környezettudatossági, állatbaráti szempontokat figyelembe venni. 

 

Ráadásul az idei évben a kerületnek a bevételei csökkentek, a kiadásaink pedig megnőttek a 

koronavírus-járvány kapcsán. Ezért a 2020. évi kerületi ünnepségek tűzijátékon megspórolt kiadásait 

a kőbányai szolidaritási alapba javasoljuk áthelyezni. 

 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozattervezetet támogatni szíveskedjék. 

 

II. Hatásvizsgálat 

 

A döntés célja, hogy az Önkormányzat környezettudatosabb, háziállatbarátabb és alacsonyabb 

költségvetésű, összességében minden nemzeti és egyéb, az Önkormányzat szervezésében és 

költségvetéséből létrejövő eseményhez méltóbb ünneplésre, illetve ezen ünnepek idején felmerülő 

jelentősebb akut egészségügyi, illetve katasztrófaelhárítás költségek fedezésére fordítsa az egyébként 

költséges pirotechnikára kiadott összeget. 

 

III. A végrehajtás feltételei 

 

A végrehajtáshoz szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

 

IV. Döntési javaslat 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 

1. mellékletében foglalt határozatot. 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020. (VIII. 27.) határozata 

a tűzijáték önkormányzati felhasználásának megszüntetéséről 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem 

szerez be és nem használ a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) 

Korm. rendeletben meghatározott tűzijátékot. E vállalás kiterjed az Önkormányzat költségvetési 

szerveire, valamint a legalább többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokra, illetve azok 

rendezvényeire is. 

 

Határidő:  azonnal 

Feladatkörében érintett:  a Jegyzői Főosztály vezetője 

az Önkormányzat valamennyi költségvetési szervének vezetője 

az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok vezetői 
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