
1. számú előterjesztés 

          Minősített többség 

 

ELŐTERJESZTÉS 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. november 11-i rendkívüli ülésére 
 

 

Tárgy:  A közvilágítás veszélyhelyzet idejére vonatkozó működési rendjéről szóló 

önkormányzati rendelet 

 

 

Előterjesztő: Pintér Szilárd polgármester 

 

 

 

Készítette: Önkormányzat Iroda 

 

 

 

Tárgyalta: Bizottsági állásfoglalás nélkül javasolt tárgyalni 

 

 

 

Tanácskozási joggal meghívott: - 

 

 

 

Készítő részéről ellenőrizte: 

  dr. Farkas-Szabó András irodavezető, Önkormányzati Iroda 

 

 

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: 

 

 

 

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 

  dr. Szabó Péter jegyző 



2 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület a szeptember 30-i és az október 14-i ülésen tárgyalta az energia- 

és költségmegtakarítást célzó intézkedésekről szóló előterjesztéseket, és meghozta a 

javasolt döntéseket. A közvilágítás tekintetében a képviselő-testület a 188/2022. (IX. 

30.) Kt. határozattal hozzájárult a közvilágítást biztosító egyes világítótestek 

kikötéséhez, a gyalogos forgalmú közterületek közvilágításának időszakos 

lekapcsolásához, valamint a közvilágítási órák rövidebb kapcsolási időre történő 

átállításához, és felhatalmazott a végrehajtáshoz szükséges intézkedésekre. 

 

A közvilágítás üzemeltetését végző céggel, a Dombóvári Katasztrófavédelmi 

Kirendeltséggel, a Dombóvári Rendőrkapitánysággal, továbbá a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt. Tolna Megyei Igazgatóságával történt egyeztetés alapján a közvilágítás 

aktív elemeinek kikapcsolása a következők szerint alakul: minden második lámpatest 

kikötésre kerül, de a gyalogátkelőhelyek és az útkereszteződések megvilágítása 

továbbra is biztosított lesz. A 611-es főút Hunyadi téri szakaszán az út menti kandeláber 

sor ki lesz kapcsolva, mivel a gyalogosforgalomra szolgáló - főút melletti - szervizutak 

önálló közvilágítással rendelkeznek. Szintén kikapcsolásra kerülnek az egyházi és 

középületek díszvilágításai, valamint a szigeterdei futókör világítása (a Szigeterdő 

közparknak minősül). 

 

A Magyar Közlönyben 2022. november 9-én jelent meg a veszélyhelyzet során a 

közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 449/2022. (XI. 9.) Korm. 

rendelet, ami az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius 

katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása 

és kezelése érdekében veszély kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról 

szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt 

felhatalmazást ad a települési önkormányzat képviselő-testületének a település 

közvilágításának időtartamával, illetve mértékével kapcsolatos kérdések rendeletben 

való szabályozására. Az önkormányzati rendeletben a közvilágításra vonatkozó helyi 

rendet közbiztonsági, vagyon- és személyvédelmi, valamint közútbiztonsági 

szempontokra figyelemmel kell megalkotni. 

 

A veszélyhelyzet ideje alatt a dombóvári közvilágítás üzemeltetésének szabályait a 

képviselő-testület 188/2022. (IX. 30.) Kt. határozatában foglaltakkal, valamint a 

képviselő-testület által elrendelt energiamegtakarítást célzó intézkedésekkel 

összhangban az alábbiak szerint javaslom meghatározni: 

- a világítótestek legfeljebb 50%-ának működése szüneteltethető, 

- a kijelölt gyalogosátkelőhelyek és útkereszteződések megvilágítását 

folyamatosan biztosítani kell, 

- az egyes világítótestek átmeneti kikötéséről a polgármester dönt a 

katasztrófavédelem, a rendőrség és az állami közútkezelő területileg illetékes 

szerve véleményének kikérését követően. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 

előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 
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hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ennek 

megfelelően az elvégzett előzetes hatásvizsgálat megállapításait az alábbiak szerint 

ismertetem:  

 

1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési 

hatásai: 

A rendeletalkotásnak közvetlen társadalmi, gazdasági hatása jelentkezik, mivel a 

közvilágítás mértéke csökken, ezzel együtt az önkormányzat kiadásai is csökkennek. 

2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei: 

A rendeletalkotásnak a környezeti és egészségügyi hatása nincs.  

3. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló 

hatása: 

A rendeletalkotásnak adminisztratív terheket befolyásoló érdemi hatása nincs. 

4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei: 

A rendeletalkotás elmaradása nem jelent jogszabálysértést. 

 

 

 

 Pintér Szilárd 

 polgármester 
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022. (XI. ...) önkormányzati rendelete 

a közvilágítás veszélyhelyzet idejére vonatkozó helyi működési rendjéről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a veszélyhelyzet során a 

közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 449/2022. (XI. 9.) Korm. 

rendelet 4. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya Dombóvár közigazgatási területén a közvilágítás üzemeltetésével 

összefüggő egyes, a veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos 

szabályokról szóló 449/2022. (XI. 9.) Korm rendeletben meghatározott elemekre terjed 

ki. 

 

2. § 

 

E rendelet alkalmazásában 

a) közvilágítás: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a 

továbbiakban: Vet.) 3. § 39. pontjában meghatározott fogalom, 

b) közvilágítási berendezés: a Vet. 3. § 40. pontjában meghatározott fogalom. 

 

2. A közvilágítás időtartama és mértéke 

 

3. § 

 

(1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius 

katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az 

elhárítása és kezelése érdekében veszély kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti 

szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet 

időtartama alatt Dombóvár közigazgatási területén a működő közvilágítási 

berendezések közül a fényforrások, lámpa- és világítótestek legfeljebb 50%-ának 

működése szüneteltethető átmenetileg. 

 

(2) A kijelölt gyalogosátkelőhelyek és útkereszteződések megvilágítását folyamatosan 

biztosítani kell, a megvilágításukat szolgáló közvilágítási berendezések működése 

nem szüneteltethető. 

 

(3) Az egyes közvilágítási berendezések működésének átmeneti szüneteltetéséről a 

polgármester dönt. 
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(4) A polgármester a (3) bekezdés szerinti döntését megelőzően köteles beszerezni a 

katasztrófavédelem, a rendőrség és az állami közútkezelő területileg illetékes 

szervének véleményét. 

 

(5) A szüneteléssel nem érintett közvilágítási berendezések ki- és bekapcsolása 

automatikus vezérléssel történik a fényviszonyokhoz igazodva, a ki- és bekapcsolás 

időpontja között a berendezések folyamatosan üzemelnek. 

 

3. Záró rendelkezések 

 

4. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) Ez a rendelet hatályát veszti azon a napon, amikor a veszélyhelyzet során a 

közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 449/2022. (XI. 9.) Korm. 

rendelet hatályát veszti. 

 

 

 

 Pintér Szilárd dr. Szabó Péter 

 polgármester jegyző 
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Indokolás 

 

A képviselő-testület az energiamegtakarítás és költségcsökkentés érdekében a 

közvilágítás mértékének csökkentéséről döntött, amit a veszélyhelyzet során a 

közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 449/2022. (XI. 9.) Korm. 

rendelet 4. §-ban kapott felhatalmazás alapján e rendeletben szabályoz. 

 

Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításnak nem mutatható ki 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi 

következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 

 


