
 

 

 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

      Iktató szám: 111/2020. 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. július 2-i ülésére 

Tárgy:  Javaslat a tűzijáték önkormányzati felhasználásáról 

Előterjesztő:    dr. Mátyás Ferenc képviselő 

Készítette:  dr. Mátyás Ferenc képviselő 

Előzetesen tárgyalja:  
 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Tóth Tamás s.k. 

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 
 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: 

igen X 

nem  

  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

A kormány minden idők legnagyobb tűzijátékára készül, természetesen minden idők 

legnagyobb költségvetésével. Közben a Lánchíd felújítására nem biztosít elegendő forrást, az 

önkormányzatokat, különösen a fővárost, számos elvonással is sújtja. 

 

A tűzijáték régóta hozzátartozik 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. Bár kerületünk nem él ezzel az eszközzel, 

fontosnak tartjuk, hogy hivatalosan és a jövőre tekintettel elkötelezzük magunkat ezen értékek 

mentén. 

A ferencvárosi lakásokban 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 bevételi csökkentek, a kiadásaink pedig megnőttek a 

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

kiadásait a ferencvárosi Krízis Alapba javasoljuk áthelyezni. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

Budapest, 2020. június 25. 

 dr. Mátyás Ferenc s.k. 

 képviselő 
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Határozati javaslat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy: 

 

1. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata a jövőben sem 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 vállalás célja, hogy az önkormányzat a jövőre nézve is deklarálja, hogy 

- környezettudatosabb, 

- 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. 

 

3. Egyedi esetben, a 2. pontban felsorolt célok szem előtt tartásával, a Városfejlesztési, 

Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság egyhangú indítványára a Képviselő- testület 

dönthet. 

 

4. A 2020. évi augusztus 20-i ünnepség tekintetében: 

a) az önkormányzat semmilyen rendezvényen nem rendel meg tűzijátékot, és 

b) a takarékosság jegyében ünnepel. 

c) Az ezzel 2020-ban felszabadított összeget az önkormányzat a Krízis Alapnak 

adományozza.  

 

Határidő: Képviselő-testület soron következő rendes ülése  

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 


