
 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 

 

31/2022. (XII.1.)  önkormányzati 

r e n d e l e t e 

a közvilágítás veszélyhelyzet ideje alatti helyi működési rendjéről 
 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a veszélyhelyzet során a közvilágítás 
üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 449/2022. (XI.9.) Kormányrendelet 4.§-ában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  13.§ (1) 
bekezdés 2. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ (1)  Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetési 
közfeladatai körében gondoskodik a közvilágítás biztosításáról, amelynek üzemeltetését a NYÍRVV 
Nonprofit Kft.-n keresztül látja el.  

 
(2)  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 (a 
továbbiakban: Kormányrendelet) szerinti veszélyhelyzet fennállása alatt Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a közvilágításra vonatkozó helyi működési rendet az e rendeletbe foglaltak 
szerint állapítja meg. 

 
2.§ (1)  A veszélyhelyzet fennállása alatt a NYÍRVV Nonprofit Kft. a közvilágítás mértékét az e rendelet 

hatálybalépését megelőzőhöz képest legfeljebb ötven százalékkal csökkentheti.  
 
(2) A közvilágítás mértékének az (1) bekezdés szerinti csökkentése megvalósulhat az üzemben lévő 

lámpatestek fényerejének vagy azok darabszámának csökkentésével.  
 
(3) A közvilágítás mértékének e rendelet szerinti csökkentése során az üzemben lévő lámpatestek 

fényerejét és számát úgy kell meghatározni, hogy a gyalogátkelőhelyek megvilágítása a 
veszélyhelyzet fennállása alatt is biztosított legyen.  

 
3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a Kormányrendelet hatályon kívül helyezésének 
napján hatályát veszti.  
 
Nyíregyháza, 2022. december 1. 
 
 
Dr. Kovács Ferenc         Dr. Szemán Sándor 
polgármester         címzetes főjegyző 
 
Ezt a rendeletet 2022. december hó 1. napján kihirdetem.  
Nyíregyháza, 2022. december 1. 
 
          Dr. Szemán Sándor 
          címzetes főjegyző



 
 

 
 

a közvilágítás veszélyhelyzet ideje alatti helyi működési rendjéről 
 szóló 31/2022. (XII.1.)  önkormányzati rendelet 

 
 á l t a l á n o s   i n d o k o l á s a 

 
A veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 449/2022. (XI.9.) 
Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a 424/2022. (X.28.) Kormányrendelet szerinti 
veszélyhelyzet ideje alatt a települési önkormányzat közgyűlése a település közvilágításának 
időtartamával, illetve mértékével kapcsolatos kérdéseket rendeletben szabályozhatja. A kialakult 
energiaválság hatásainak csökkentése és az önkormányzat fizetőképességének fenntartása érdekében 
költségcsökkentő intézkedések bevezetése vált szükségessé. Az egyik legnagyobb mértékű 
költségnövekedés a közvilágítás terén jelentkezik, melynek 2022. évre várható költsége (energia díj + 
rendszerhasználati díj) bruttó 517.400 ezer forint. 2023. évben a közvilágítás költsége a tőzsdei ártól és a 
forint/euró árfolyamától függ (árajánlatot a kereskedői árrésre kértünk). A folyamatban lévő közbeszerzési 
eljárásban kapott árajánlatok bontásakor érvényes tőzsdei előrejelzés alapján a közvilágítás költsége 2023. 
évre bruttó 1.451.000 ezer forint is lehet. Jelen rendelet a közvilágítás veszélyhelyzet ideje alatti helyi 
működési rendjéről rendelkezik, a közvilágítás mértékének legfeljebb 50 %-os csökkentését lehetővé téve 
a gyalogos átkelők változatlan megvilágítása mellett. 
 
 

a közvilágítás veszélyhelyzet ideje alatti helyi működési rendjéről 
szóló 31/2022. (XII.1.)  önkormányzati rendelet 

r é s z l e t e s      i n d o k o l á s a 
 

1. §-hoz 
 
A közfeladatellátás módjának és a rendelet szabályozási céljának összefoglalása.  
 

2.§-hoz 
 
A közvilágításnak a veszélyhelyzet ideje alatti mértékének csökkentését szabályozza, figyelemmel a 
gyalogos átkelőhelyek változatlan megvilágítására.  
 

3. §-hoz 
 
 
Hatálybaléptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz. 
 
 
 
 
 
 
 
 


