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JEGYZŐKÖNYV 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 
 
Az ülés  

 időpontja: 2022. november 29. 

helye: Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége 

6769 Pusztaszer, Kossuth utca 45. 

minősítése: nyilvános 

jellege: rendkívüli 

sorszáma: 2022/14 

 
Jelen vannak: 
 Máté Gábor polgármester 

Kósáné Buknicz Mária képviselő 

Nagy Emese képviselő 

Sági Mihály képviselő 

dr. Jaksa Tibor jegyző 

Tóth Mónika jegyzőkönyv-vezető 

Hiányzik: 

 Bitó Zsolt képviselő 

Katona Mária képviselő 

Körmendi Zsuzsa képviselő 

 
 
 
Máté Gábor polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testületet. Megállapítom, hogy határozatképes 
a Képviselő-testület, a hét fős tagságból jelen van négy fő. Az előre vetített rendelet-tervezetet 
jegyző úr összeállította. A bizottság megtárgyalta. Egy napirendi pontot terjesztem elő szavazásra. 
Van-e újabb napirendi pontra javaslat? Amennyiben nincs, akkor aki elfogadja a napirendi pontot, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
4 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
100/2022.(XI.29.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Napirendi pont elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pont 
megtárgyalását: 
 
1.) Rendelet-alkotás a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
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HATÁROZATOK JEGYZÉKE 
 

Sorszám Tárgy Határidő 
100/2022.(XI.29.)Kt. határozat Napirendi pont elfogadása azonnal 

 





Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzőjétől 
 
 

Előterjesztés 
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. november 29-ei ülésére 
 
Tárgy: Rendelet-alkotás a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 449/2022. (XI. 
9.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint: „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 települési önkormányzat 
képviselő-testülete, közgyűlése a település közvilágításának időtartamával, illetve mértékével 
kapcsolatos kérdéseket rendeletben szabályozhatja.” 
 
Ugyanezen 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.” 
 
A 76/2022.(IX.28.)Kt. határozatával a Tisztelt Képviselő-testület felkérte Polgármester Urat, hogy a 
közvilágítás üzemeltetőjénél kezdeményezze annak a lehetőségnek a megvizsgálását, hogy 22-04 
óra közötti időtartamban a közvilágítás kerüljön lekapcsolásra. Ez a szándék azóta több ülésen is 
felvetődött, a mellékelt rendelet-tervezet ennek végrehajtására tesz előírást magasabb szintű 
jogszabályokból levezetve. 
 
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (Vet.) 3. § 39. és 40. pontjai tartalmaznak 
bizonyos értelmező rendelkezéseket, melyek kapcsolódnak jelen szabályozási tárgykörünkhöz. 
Eszerint: 
„Vet. 39. § 39. Közvilágítás: a külön jogszabályban meghatározott területnek a közlekedés-, köz- és 
vagyonbiztonság érdekében szükséges összefüggő, rendszeres, meghatározott időtartamú, villamos 
üzemű megvilágítása; 
40. Közvilágítási berendezés: a közvilágítási célt szolgáló eszköz. Közvilágítási berendezésnek 
minősülnek különösen: 
a) a fényforrások és lámpatestek a tartozékaikkal együtt; 
b) a kizárólag a közvilágítás céljait szolgáló tartószerkezetek; 
c) a kizárólag a közvilágítás villamos energia ellátását szolgáló vezetékrendszer; 
d) a közvilágítás ki- és bekapcsolását, továbbá szabályozását biztosító vezérlő rendszer. Több célú 
vezérlési rendszer esetén azonban annak csak kizárólag a közvilágítás célját szolgáló része;” 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet 
szíveskedjen megtárgyalni és elfogadni. 
 
 
Pusztaszer, 2022. november 28. 
 
 
 
 dr. Jaksa Tibor 

jegyző 
 

  



RENDELET-TERVEZET! 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

……/2022.(……..) önkormányzati rendelete 
 

a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében, a veszélyhelyzet 
során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 449/2022.(XI.9.)Korm. rendelet 
4. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Pusztaszer község közigazgatási területén 2023. január 1. napjától minden éjszaka 22:00 óra és 
másnap hajnal 4:00 óra közötti időtartamban közvilágítási berendezés fényforrása nem 
üzemeltethető. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon 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. 
 
 
 
 
 

Máté Gábor 
polgármester 

dr. Jaksa Tibor 
jegyző 

 




