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Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati 
rendelete 

a helyi közvilágítás veszélyhelyzet idejére vonatkozó üzemeltetési rendjéről 

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a veszélyhelyzet során a közvilágítás 
üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 449/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 4. §-ban kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Zsombó nagyközség teljes közigazgatási területén naponta 00:00 óra és 4:00 óra közötti időtartamban 
a közvilágítási berendezés fényforrása nem üzemel, az önkormányzat a közvilágítás időtartamát 
alternatív központi vezérlés kialakításával korlátozza. 

2. § 

Ez a rendelet 2023. január 30-án lép hatályba. 

3. § 

Ez a rendelet 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.
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Általános indokolás 

A villamosenergia világpiaci árának drasztikus változása Zsombó Nagyközség Önkormányzata 
közvilágítási költségeinek jelentős növekedését jelenti.  
A veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 449/2022. (XI. 
9.) Kormányrendelet alapján 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.) Kormányrendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a települési önkormányzat 
képviselő-testülete a település közvilágításának időtartamával, illetve mértékével kapcsolatos 
kérdéseket rendeletben szabályozhatja. 
A közvilágítás helyi működési rendjéről szóló önkormányzati rendelet közbiztonsági, vagyon- és 
személyvédelmi, valamint közútbiztonsági szempontokra figyelemmel került megalkotásra 
a  költségvetési egyensúly megőrzése érdekében.  

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

Ebben az időszakban azok, akik több műszakos rendben dolgoznak és tömegközlekedést vesznek 
igénybe, eljutnak az otthonukba, amíg működnek a közvilágítási lámpák. Az utolsó autóbusz 
Szegedről 22:45-kor indul, tehát 23:15-re ér Zsombóra, ettől számítva még 45 percig működne a 
közvilágítás. Reggel az első autóbusz munkanapokon 4:35-kor, naponta 4:45-kor indul a központi 
megállótól, tehát közvilágítás mellett megközelíthetőek az eddig is közvilágítással rendelkező 
autóbuszmegállók. 
 0:00-4:00 óra között a településen átmenő forgalom csekély. A közvilágítás időtartamának a 
korlátozásával számottevő anyagi megtakarítás várható. 

A 2. §-hoz és a 3. §-hoz  

Hatályba léptető és hatályon kívül helyezésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
 

Rendelet-tervezet címe:
 

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2023. (I...) önkormányzati rendelete a 
helyi közvilágítás veszélyhelyzet idejére vonatkozó üzemeltetési rendjéről  

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 
 
Társadalmi, gazdasági  
hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket befolyásoló hatás:

Egyéb hatás: 

Megvizsgálva a közvilágítás 
kikapcsolásának lehetőségét, 
figyelemmel a közbiztonsági, 
vagyon- és személyvédelmi, 
valamint közútbiztonsági 
szempontokra, a település 
teljes közigazgatási területén a 
közvilágítás lekapcsolása 
indokolt minden nap 0:00 óra 
és 4:00 óra között. Ebben az 
időszakban azok, akik több 
műszakos rendben dolgoznak 
és tömegközlekedést vesznek 
igénybe, eljutnak az 
otthonukba, amíg működnek a 
közvilágítási lámpák.  

 
Megfelel a költségvetési  
terveknek.  

 
A közvilágítás lekapcsolá- 
sa minden nap 0:00 óra és 
4:00 óra közötti időszak- 
ban a lakosság szubjektív  
biztonság érzetét csök- 
kenti. 

 
A polgármesteri hivatal 
adminisztratív terhei 
nőnek a lakossági 
közvilágítási hiba 
bejelentések felvételével 
és a szolgáltató felé való 
továbbítással.  
 

 
nem releváns 

A hatályos rendelet felülvizsgálata szükséges, mert - 

A rendelet módosításának elmaradása esetén várható következmények: a költségvetési egyensúly veszélybe kerül. A villamosenergia 
világpiaci árának drasztikus változása Zsombó Nagyközség Önkormányzata közvilágítási költségeinek jelentős növekedését jelenti. 
 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:  
 
Személyi: 
 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

a polgármesteri hivatalon belül 
biztosítottak 

a polgármesteri  
hivatalon belül biztosítot- 
tak 

A tárgyi feltételek biztosítottak. A költségvetésben foglaltakkal 
összhangban készült. 
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