ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2022. január 31-i soron következő ülésére
Tárgy: pirotechnikai eszközök használatának korlátozása
Remeteszőlős Község Önkormányzata a 2020. évben már vizsgálta a tűzijáték betiltásának
lehetőségét, Herold István alpolgármester úr kezdeményezésére. Ennek alapján a Képviselő-testület
90/2020. (XII.02.) önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy Remeteszőlős Község
Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért abban, hogy a tűzijáték használat az állatvilágra gyakorolt
káros hatása miatt nem kívánt Remeteszőlős Község területén. A Képviselő-testület felkérte a
polgármestert és a jegyzőt, hogy vizsgálja meg annak a jogi lehetőségét, hogy a tűzijátékozás
állatvilágra gyakorolt káros hatása miatt Remeteszőlős Község területén a tűzijátékok, petárdák és
egyéb durva hanghatást okozó eszközök használata tiltva legyen.
A döntés alapján megkerestük a törvényességi felügyeletünket, akik arról tájékoztattak minket, hogy a
pirotechnikai eszközök használatát a 173/2011. (VIII.24.) Kormányrendelet 104.§-a megengedi a
szilveszteri időszakban. Mivel felsőbb rendű jogszabály rendelkezik a kérdésről, így önkormányzati
rendelettel azt tiltani nem lehet.
Mindemellett láttuk, hogy a szilveszteri tűzijáték a községünk területén élő védett és nem védett
állatok (legfőképpen: madarak), valamint a kedvtelésből tartott állatok életét nagyon károsan
befolyásolják.
A tavalyi évben a járványügyi helyzet miatt kijárási tilalom volt életben, illetve ideiglenes rendelettel a
pirotechnikai eszközök árusítását is megtiltották, így megtapasztalhattuk a tűzijáték-mentes szilveszter
előnyeit.
A 2021. szilveszteri események rávilágítottak arra, hogy – a Remetevölgyi Hírmondóban tett ajánlás
ellenére is – a fenti érvek sokak számára nem meggyőzőek. Be kellett látni, hogy a tűzijáték
szilveszteri használatának megszüntetését szép szóval nem lehet elérni, csak a rendeleti betiltása
lehetne megoldás.
Az eddigi tudásunk szerint ez nem volt lehetséges.
Mindemellett tudtunk arról, hogy Tata Város Önkormányzata 21/2018. (X.31.) önkormányzati
rendeletében megtilthatta a pirotechnikai eszközök szilveszteri alkalmazását. Áttekintettük a rendelet
meghozatalának körülményeit és felvettük a kapcsolatot a rendelet megalkotásában részt vevő
szakemberekkel. A rendelet megalkotásának körülményeiről az alábbiak mondhatóak el:
 A tatai Öreg-tó a vonuló madarak telelőhelye, így az ornitológus és természetvédelmi
szakemberek szakmailag alátámasztották azt a kijelentést, hogy a tűzijáték használata
természetvédelmi érdekeket sért. Ezt alátámasztotta a területileg illetékes Duna-Ipoly Nemzeti
Parki is.
 A rendelet-tervezetet természetvédelmi és környezetvédelmi indokok (és felhatalmazás)
alapján hozták meg. Ennek megfelelően a környezet védelmének általános szabályairól szóló
LIII. törvény 48.§ (3) bekezdése alapján véleményezésre megküldték a természetvédelmi
hatóságnak. A Zöldhatóság a rendelettervezetet és annak indoklását támogatta.
 A törvényességi oldalról tekintve a rendelet alkotójának figyelembe kellett venni, hogy a
település teljes területére nem rendelhet el tiltást, csupán megadott (természetvédelmileg
indokolható) területrészeket jelölhet ki tilalmi zónaként.
A fentiek alapján Tata Város Önkormányzata megalkotta és elfogadta a rendeletet, ami már 3 éve
működik és a törvényességi felügyelet nem támadta meg.
A tataiak tájékoztatása alapján fény derült arra, hogy mindeközben Nagyér Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete is elfogadott egy hasonló önkormányzati rendeletet (12/2021.
(XII.22.)), amely a 2022. évtől lép hatályba.
Remeteszőlős Község belterülete a Remete-hegyi fokozottan védett területekkel közvetlenül határos,
ahol fokozott védelem alatt álló, nem vonuló madárfajok is élnek. Ezen fajok életét a szilveszteri
tűzijáték meghatározó módon zavarja.
A fentiek alapján egyeztettem a helyi természetvédelmi és erdőkezelő szervekkel, a következő
eredményekkel:






A Duna-Ipoly Nemzeti Park szakemberei szerint a szilveszteri petárdázás valóban nagy
problémákat okoz a Remete-hegyi erdők – elsősorban – madárvilágában, ahol ott él pl. a
fokozott védelem alatt álló uhu bagoly is. Szakmailag indokoltnak tartanák a tűzijáték
betiltását Remeteszőlős belterületén, az erdő közelséges (határossága) miatt.
A Természetvédelmi Hatóság egyetért a DINPI érveivel, támogatná azt.
Bár ez nem jelölhető meg fő indokként, de a Remete-hegyi erdők – a NÉBIH erdőkár térképe
szerint – közepes mértékben tűzveszélyesek, illetve a belterület határától 166 m-re egy
fokozottan tűzveszélyes erdőtábla (17/B tábla, fekete fenyő) is található.

A fentiek alapján – véleményem szerint – érdemes lenne nekifutnunk a pirotechnikai eszközök
használatának korlátozására vonatkozó rendelet megalkotásának, a következő menetrenddel:
 Tájékoztatás kérése a Duna-Ipoly Nemzeti Parktól arra vonatkozóan, hogy milyen fokozott
védelem alatt álló állatok (elsősorban nem költöző madarak) élnek a belterülettel közvetlenül
határos Remete-hegyi fokozottan védett területen.
 Amennyiben vannak ilyen fokozott védelem alatt álló madarak a területen, úgy
természetvédelmi indokok alapján készítsük el a rendelettervezetet.
 A rendelettervezetben Remeteszőlős azon területrészén rendeljük el a pirotechnikai eszközök
használatának korlátozását, amely a fokozottan védelem alatt álló területrésszel közvetlenül
határos, 500 m-es sávban. (Ez a gyakorlatban Remeteszőlős teljes belterületét jelenti, de az
egykori laktanya körzete már nem esne a szabályozás alá.)
 A rendelettervezetet a környezet védelmének általános szabályairól szóló LIII. törvény 48.§
(3) bekezdése alapján küldjük meg véleményezésre a természetvédelmi hatóságnak.
 A természetvédelmi hatóság véleményét is figyelembe véve alkossuk meg a rendeletet.
A fentiek kb. ½ évet fognak igénybe venni, így 2022. szilveszterére a rendelet már hatályba fog tudni
lépni.
Határozat javaslat:
Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete – megerősítve a 90/2020. (XII.2.)
önkormányzati határozatban rögzítetteket - egyetért abban, hogy a tűzijáték használat az állatvilágra
gyakorolt káros hatása miatt nem kívánt Remeteszőlős Község területén.
Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a természetvédelmi érdekek
súlyos sérülése miatt a pirotechnikai eszközök használatának korlátozására vonatkozó rendeletet kíván
alkotni, figyelembe véve a Duna-Ipoly Nemzeti Park szakmai véleményét.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az ehhez szükséges szakmai előkészítő
munkákat végezze el.
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