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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az energiaválság hatásainak csökkentésére, a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében, a 

kötelező önkormányzati feladatok ellátásának finanszírozási stabilitásáért több alkalommal is 

hozott az önkormányzat kényszerű, illetve szükségszerű döntéseket az elmúlt hónapokban. 

 

A kormányzati moratórium feloldását követően a képviselő-testület ez évi júniusi ülésén az 

intézményi térítési díjakat, valamint a lakás és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérleti 

díját megemelte. A képviselő-testület szeptember 29-i ülésén elfogadott határozata alapján a 

2022. évi költségvetési rendelet átdolgozásra került, melynek során az önként vállalt feladatok 

szűkítésére, a tartalékok bevonására került sor a költségvetési egyensúly megtartása érdekében. 

További intézkedések szükségesek - a biztonságos feladatellátás, valamint a kötelezően 

ellátandó feladatok teljesítése érdekében - saját bevételek növelésére a költségvetésben.  

 

Az önkormányzati bevételek növelésének szándékával értékeltük a közterületek használatáról 

szóló rendeletet és jelen előterjesztés benyújtásával kezdeményezzük annak módosítását. 

 

A válság hatásainak tompítására az önkormányzatunk az eddig megtett intézkedéseit és 

képviselő-testületi határozatait a Kormány döntései alapján, azok teljesítése érdekében hozta:  

 

- a 1473/2022.(X.5.) Korm. határozat a háborús veszélyhelyzet okozta drasztikus 

energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében előírta az önkormányzatok számára 

Menedzserterv készítését. A szükséges intézkedéseket megtettük, a tervet elkészítettük 

melyben bemutatásra került, hogy 

a.) milyen intézkedéseket teszünk a megnövekedett működési költségek fedezetének 

biztosítására, illetve a kiadások csökkentése érdekében,  

b.) milyen lehetőségeink állnak rendelkezésre a költségvetés átrendezésével és a tartalékok 

felhasználásával 

c.)  milyen bevételnövelési kezdeményezéseket tervez (vagyonértékesítés, helyi adó, 

bérleti díj, szolgáltatási díj, terület használati díj) az önkormányzat. 

 



Az elkészített dokumentumot, - amelyben a 2022.  évi költségvetés teljesíthetősége, illetve a 

költségvetés egyensúlyi helyzetének a biztosítása érdekében 38 millió forint támogatási igény 

szerepel - Balla György kormánymegbízott számára 2022. október 12.-én benyújtottuk.  

 

- a 354/2022. (IX.19.) Korm. rendelet döntése értelmében - amely egyes intézmények 

földgázfelhasználásának szabályozásáról született - a helyi önkormányzat és az általa 

fenntartott költségvetési szervnek a felhasznált energiamennyiséget 25%-kal kötelezően 

csökkenteni kell. A kormányrendelet értelmében az intézmények energia felhasználását 

megvizsgáltuk és a feladatellátási és finanszírozhatósági szempontok - kifejezetten a 

gázenergia felhasználás előírt csökkenésének a teljesítésére - alapján az energia 

takarékossági intézkedéseket az intézményműködés területén végrehajtottuk. 

 

- a 449/2022.(XI.9.) Korm. rendelet, amely a veszélyhelyzet során a közvilágítás 

üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról született, az önkormányzatok rendelet 

alkotási hatáskörébe helyezte a közvilágítással kapcsolatos szabályozás rendeletben 

való rögzítését, lehetővé téve a közvilágítás korlátozását, illetve akár megszüntetését is.  

 

A kormányrendelet figyelembevételével elvégeztük a közvilágítás felmerülő költségeinek 

csökkentésére vonatkozó elemzést is, s megállapítottuk, hogy összeségében a város 

közvilágítási rendszerében nem érhető el racionálisnak mondható energiafelhasználási 

megtakarítás mert  

- optimális időintervallumban, un. alkonykapcsolóval működik a rendszer 

- a lámpatestek fényerőssége a valós szükségletekhez igazítva időkapcsolóval 

szabályozott 

- a működésben tartott lámpatestek számának a csökkentése nem jelent tényleges 

költségmegtakarítást így az nem hatékony. 

 

Tényként rögzíthetjük, hogy a közvilágítás jelenlegi működtetésben jelentős 

energiafelhasználás megtakarítás csak drasztikus beavatkozással, a közvilágítás 

lekapcsolásával, illetve hosszabb időn keresztüli szüneteltetésével érhető el.  

 

 A közvilágítás finanszírozási problémái miatt településünkön a karácsonyi díszvilágítás 

korábban megszokott működtetését, - az áramszolgáltató oszlopaira november és december 

hónapokra kihelyezett ünnepi fény és dekorációs elemek kihelyezését - már korábbi döntésként 

feladtuk. Ugyanakkor további korlátozással, különösen a város közvilágításának a 

lekapcsolásával, a település „ünnepi sötétségbe borulásával” nem lehet egyetérteni, s a 

vélelmezhetően növekvő közlekedésbiztonsági, közbiztonsági kockázatok miatt sem lehet 

elfogadni. 

 

A „lekapcsoljuk a közvilágítást” drasztikus döntés elhárítására megvizsgáltuk, hogy a 

változatlan fogyasztási adatok mellett - a 2022. augusztusától jelentősen megemelkedett 

közvilágítási számla miatt – hogyan teremthető meg a költségvetésben a közvilágítási számlák 

kifizethetőségének tartós és biztonságos fedezete.  

Az önkormányzati saját bevételek növelésére a közterületek használatából származó bevétel 

növelésével látszik reális lehetőség.  

 

 



 

Jelen előterjesztés célja a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok teljesítése érdekében 

– benne különösen a közvilágítás finanszírozási költségeinek biztosítására – további 

költségvetési többletbevétel elérése. 

 

 A többletbevétel elérésének módja a közterülethasználatból származó bevétel növelése - a díjak 

változatlanul hagyása mellett - a díjfizetésre kötelezettek körének a kiterjesztésével, amelynek 

következtében az önkormányzat közterületén, a közvilágitás biztosítása érdekében kihelyezett 

oszlopok által elfoglalt közterület használatáért díjat kell fizetni. 

A rendelet módosításával, illetve annak elfogadása esetén 2023. évben - 1093 db lámpatesttel 

érintett oszlop alapján számolva - a költségvetés közterülethasználatból tervezhető bevétele 

mintegy hatmillió forinttal növekedhet. 

 

A fentiek miatt javalom, a közterületi rendelet 2.§ (3) bekezdésének az alábbiak szerinti 

kiegészítését  

 

- kivéve a közterületen lévő, közvilágítási lámpatesttel szerelt oszlop által elfoglalt 

terület. 

Kezdeményezem, hogy a rendelet mellékletébe kerüljön beépítésre egy új 17. sor  

 

- 17. közvilágítási lámpatesttel szerelt oszlop                           6.048 Ft/m2/év 

 

 

 
Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet 

elfogadására.  

 
Polgár, 2022. november 16.  

 

           

Tóth József 

          polgármester 

 

 


