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Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 24.) önkormányzati 
rendelete 

a közvilágítás mértékének korlátozásáról 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a 
veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról 449/2022. (XI. 9.) 
Korm. rendelet 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva az alábbi rendeletet alkotja.  

Általános rendelkezések 

1. § 

E rendelet hatálya a Komló város közigazgatási területén működő közvilágítási hálózat - mindenkori 
üzemideje alatti - mértékére terjed ki. 

2. § 

E rendelet célja, hogy Komló Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) - 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 - működőképességét megőrizve úgy biztosítsa Komló város közigazgatási területén a 
közvilágítást, hogy annak csökkentett mértéke a közbiztonságot, a vagyon- és személyvédelmet, 
valamint a közútbiztonságot ne veszélyeztesse.  

A közvilágítás csökkentett mértéke 

3. § 

(1) A közvilágítás Komló város teljes közigazgatási területén korlátozásra kerül, annak teljes 
működési ideje alatt.  

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak végrehajtása során lehetőség szerint törekedni kell minden második 
lámpatest kikapcsolására akként, hogy a korlátozás idejére a város területén található közlekedési 
csomópontok és a gyalogátkelőhelyek teljes megvilágítását biztosítani kell. 

(3) A (2) bekezdésben foglalt, a kikapcsolással érintett lámpatestekre vonatkozó mennyiségi előírás 
nem vonatkozik:  
a) arra az esetre, amikor a területi sajátosságok kevesebb és adott esetben eltérő elhelyezkedésű 

lámpatest kikapcsolását, vagy üzemben tartását teszik szükségessé; 
b) arra az esetre, amikor a közbiztonság, a vagyon- és személyvédelem, valamint a közútbiztonság 

garantálása kevesebb és adott esetben eltérő elhelyezkedésű lámpatest kikapcsolását, vagy 
üzemben tartását teszik szükségessé; 

c) arra az esetre, amikor az adott lámpatest kikapcsolásával az adott terület települési képviselője 
- a számára korábban megküldött kikapcsolási terv alapján - nem ért egyet. 
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4. § 

(1) A közvilágítás e rendelet szerinti korlátozásának végrehajtásáért a Komló Város Önkormányzat 
Városgondokság (továbbiakban: Városgondnokság) felelős. 

(2) A Városgondnokság intézményvezetője a kikapcsolási tervet a kivitelezési tervezés megkezdését 
megelőzően megküldi valamennyi választókerületi települési képviselő részére, akinek arra 
vonatkozóan véleményezési joga van. 

(3) A választókerületi települési képviselőnek a lámpatest üzemben tartására, vagy kikapcsolására 
vonatkozó véleményét legkésőbb a kivitelezési tervezés megkezdését megelőző 5. napon kell írásban 
megküldenie a Városgondnokság intézményvezetőjének.  

(4) A kikapcsolással érintett lámpatestekről a Városgondnokság pontos nyilvántartást vezet.  

5. § 

Ez a rendelet 2022. november 25-én lép hatályba. 
 
 
Komló, 2022. november 23. 
 
 
 
 
  dr. Vaskó Ernő      Polics József 
 címzetes főjegyző      polgármester 
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Végső előterjesztői indokolás 

A Magyar Közlönyben 2022. november 9. napján jelent meg a veszélyhelyzet során a közvilágítás 
üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 449/2022. (XI. 9.) sz. Korm. rendelet (továbbiakban: 
Korm. rend.), amelyben a települési önkormányzatok képviselő-testületei felhatalmazást kaptak arra, 
hogy a település közvilágításának időtartamával, illetve mértékével kapcsolatos kérdéseket 
rendeletben szabályozzák 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. (Fontos, hogy amint e kormányrendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszüntetésre kerül, úgy a közvilágítás korlátozására kapott felhatalmazás is 
megszűnik.) A Korm. rend. világosan fogalmaz akkor, amikor kimondja, hogy a megalkotandó 
önkormányzati rendeletben a közvilágításra vonatkozó helyi működési rendet közbiztonsági, vagyon- 
és személyvédelmi, valamint közútbiztonsági szempontokra figyelemmel kell megalkotni.  

A rendelet - a várakozások szerint biztosítja -, hogy Komló Város Önkormányzat az 2022-ben 
bekövetkezett energiaválság miatti, kedvezőtlen hatások közepette is meg tudja őrizni 
működőképességét úgy, hogy eközben a közvilágítás csökkentett mértéke a közbiztonságot, a vagyon 
és személyvédelmet, valamint a közútbiztonságot nem fogja veszélyeztetni. 


