
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 

a közvilágítás veszélyhelyzet idejére vonatkozó helyi működési rendjéről 

Pilisvörösvár 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 Pilisvörösvár 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 veszély helyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 

28.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt Pilisvörösvár 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. 

(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 budapesti kódolású kapcsolási rendszer szerint a ki- és bekapcsolás 

időpontja között a berendezések folyamatosan üzemelnek. 

 



3. Záró rendelkezések 

4. § 

Ez a rendelet 2022. november 25-én lép hatályba. 

5. § 

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. 

 

Pilisvörösvár, 2022. november 24. 

 

 

 

Dr. Fetter Ádám      Gergelyné Csurilla Erika 

   polgármester                           jegyző 

 

 

 

Jelen rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) rendeletének 42. §-a alapján 

kihirdetésre került Pilisvörösváron, 2022. november 24. napján 17 óra 40 perckor. 

 

Pilisvörösvár, 2022. november 24. 

 

 

 Gergelyné Csurilla Erika 

 jegyző 

 

 


