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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a 220/2022 (XI.22.) KT 

határozatával döntött arról, hogy a Hősök terén lévő park közvilágítása korlátozásának 

lehetőségét vizsgálja meg a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal.  

 

A parkban lévő közvilágítási lámpák elektromos betáplálása egy pontból történik, ezért egy 

vezérlő szekrény létesítésével megoldható a park időszakos megvilágítása. A kiépítés költsége 

kb. 150 000 Ft.  

Másik megoldás lehet, hogy minden második oszlopon kikapcsoljuk a világítást, ebben az 

esetben a felmerülő költség kb. 20 000 Ft. 

A parkban 28 db 36 W-os lámpatest van. Időbeli korlátozás esetén a várható megtakarítás kb. 

1210 kWh, 85 000 Ft/ 5 hónap. Minden második lámpatest lekapcsolása esetén a várható 

megtakarítás kb. 1058 kWh, 74 000 Ft/ 5 hónap. 

 

A veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 

449/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelt) 4. §-a lehetőséget biztosít 

az önkormányzat részére, hogy az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve 

humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az 

elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti 

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

település közvilágításának időtartamát, illetve mértékét önkormányzati rendeletben 

szabályozhassa. 

 

A közbiztonsági, közútbiztonsági, vagyon- és személyvédelmi kockázatok, illetve 

költséghatékonyság figyelembe vételével minden második lámpatest lekapcsolása a legjobb 

megoldás a költségek csökkentésére. 

 

Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára 

tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése 

érdekében kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló 479/2022. (XI. 28.) Korm. 

rendelettel a veszélyhelyzet időtartama 2023. június 30-ig meghosszabbításra került. 

 



Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a rendelet-tervezetet 

fogadja el. 

 

 

Dunaföldvár, 2022. december 02. 

          Horváth Zsolt sk.  

polgármester 
 

 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022.(…….) önkormányzati rendelete 

Közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közvilágítás üzemeltetésével 

kapcsolatos szabályokról szóló 449/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 4. §-ban kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában biztosított feladatkörében 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020 (IX.28.) 

önkormányzati rendelet 27.§ (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság, valamint 

Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,–Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára 

tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése 

érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. 

(X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a Dunaföldvár, Hősök terén lévő 

parkban minden második oszlopon a közvilágítási lámpa kikapcsolásra kerül. 

 

2. § 

Ez a rendelet 2022. december 15-én lép hatályba, és az Ukrajna területén fennálló fegyveres 

konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi 

következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 

veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet 

megszűnésével hatályát veszti. 

 

Dunaföldvár, 2022. december „   „ 

                           

 

      

Horváth Zsolt            dr. Boldoczki Krisztina 

  polgármester                    jegyző 

 

 

 

Záradék: 

 

A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 

 

Dunaföldvár, 2022……………. 

              dr. Boldoczki Krisztina 

                           jegyző 
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H a t á s v i z s g á l a t i    l a p 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

Közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról 

szóló …./2022.(…) önkormányzati rendelethez 

 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

 

I. Várható társadalmi hatások 

Közbiztonsági, közútbiztonsági, vagyon- és személyvédelmi kockázatok szem előtt tartásával 

a közvilágítási költségek csökkentése.  

 

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatása: a közvilágítási 

költségek csökkentése. 

 

III. Várható környezeti hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása: korlátozott közvilágítás. 

 

IV. Várható egészségügyi következmények 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs. 

 

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a 

szabályozás miatt indult eljárások kezelése. 

 

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei. Nincs 

 

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek  

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket.  

 

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival 

egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá 

tartozó jogszabályi tervezetek közé.  

 

Dunaföldvár, 2022. december 2. 

 

 

                                                                                                      Horváth Zsolt sk. 

                                                                                                      polgármester 

 

 

  

 

 

 

 



ÁLTALÁNOS INDOKLÁS 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

Közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról 

szóló …./2022.(…) önkormányzati rendelethez 

 

 

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek 

intézése körében törvény keretei között rendeletet alkot. 

 

A veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 

449/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 4.§-a szerint felhatalmazást kap a települési önkormányzat 

képviselő-testülete, közgyűlése, Budapest főváros és kerületei tekintetében, a fővárosi 

önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület esetében a fővárosi közgyűlés, egyéb fővárosi 

terület esetében a fővárosi kerület képviselő-testülete, hogy a település közvilágításának 

időtartamával, illetve mértékével kapcsolatos kérdéseket rendeletben szabályozza.” 

 

Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára 

tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése 

érdekében kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló 479/2022. (XI. 28.) Korm. 

rendelet479/2022. (XI. 28.) Korm. rendelettel a veszélyhelyzet időtartama 2023. június 30-ig 

meghosszabbításra került. 

 

A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi 

CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 3. §-át, mely szerint: 

„Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként 

lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet 

indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az 

Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján 

nem lehet ellentétes.” 

A Jat.„8. § (1)  A hatályos jogszabályi rendelkezést a jogalkotói hatáskörrel rendelkező szerv 

vagy személy jogszabály megalkotásával, a módosítani kívánt jogszabályi rendelkezést 

tételesen megjelölő, a módosítást kimondó jogszabályi rendelkezéssel módosíthatja.   

(2)  Nem lehet módosítani vagy - a jogszabály egészének hatályon kívül helyezése nélkül - 

hatályon kívül helyezni 

a) a jogszabály megjelölését, 

b) - az önkormányzati rendelet kivételével - a rendelet bevezető részét, 

c) a hatályba lépett jogszabályi rendelkezés hatályba léptető rendelkezését, valamint 

d) jogszabállyal - a hiteles szöveg és a kihirdetett szöveg közti eltérés, valamint fordítási hiba 

kivételével - a jogszabályban kihirdetett nemzetközi szerződés, a nemzetközi szerződéshez fűzött 

fenntartás, kifogás és nyilatkozat szövegét. 

10. § (2)  A hatályos jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést az (1) bekezdés a) pontja szerint 

- a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a hatályon kívül helyezni kívánt jogszabály vagy 

jogszabályi rendelkezés megalkotására hatáskörrel rendelkező szerv vagy személy helyezheti 

hatályon kívül.” 

 

 

 

 

 

 



A rendelet-tervezet részletes indokolása: 

 

1. §  

 

A rendelet-tervezet tartalmazza a Dunaföldvár, Hősök terén lévő parkban lévő közvilágítás 

működésében elrendelhető korlátozást a közbiztonsági, közútbiztonsági, vagyon- és 

személyvédelmi kockázatok, illetve költséghatékonyság figyelembe vételével. 

 

 

2. § 

A rendelet-tervezet a jogszabály hatályba lépéséről és hatályon kívül helyezésről rendelkezik. 

 

 

 


