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Tisztelt Képviselő-testület!
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 Rákosmentén található kertesházakban, 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.
A vállalás célja, hogy az önkormányzat
• környezet-tudatosabb,
• háziállat-barátabb, és
• alacsonyabb költségvetésű;
összességében minden nemzeti és egyéb, az önkormányzat szervezésében és költségvetéséből
létrejövő eseményhez méltóbb ünneplésre, illetve ezen ünnepek idején felmerülő jelentősebb akkut
egészségügyi, illetve katasztrófaelhárítás költségek fedezésére fordítsa az egyébként költséges
pirotechnikára kiadott összeget.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat támogatni szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata nem szerez be, és
nem használ a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm.
rendeletben definiált tűzijátékot. E vállalás kiterjed a legalább többségi önkormányzati
tulajdonú cégekre is, illetve azok rendezvényeire is.
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy - egyedi esetben - a Környezetvédelmi Tanácsnok
indítványára, a 1. pontban felsorolt célok szem előtt tartásával, az 1. pontban foglaltakhoz
képest eltérő döntést a képviselő-testület jóváhagyásával hozhat.
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