
 
 

ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2022. október 25-ei ülésére  

 

Tárgy:  Energia - és költségmegtakarítási terv 

jóváhagyása 
Előadó:   Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Ügyiratszám:      DFV/3290-7/2022. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A kialakult energiaválság súlyosan érinti Dunaföldvár Város Önkormányzatának (a 

továbbiakban: Önkormányzat) és intézményeinek működését.  

A földgáz, illetve a villamosenergia árának emelkedése miatt az Önkormányzat és intézményei 

működési kiadásait újra kell gondolni, racionalizálni kell. 

Az energia-válsághelyzet okozott energiaár növekedés a 2023. évi költségvetés tervezésére is 

kihatással van. 

 

Az Önkormányzat és az intézményrendszer működésének biztosítása érdekében az 

előterjesztés mellékletét képezi energia - és költségmegtakarítási terv.  

 

Az energia - és költségmegtakarítási terv előkészítése során figyelembe lett véve az egyes 

intézmények veszélyhelyzeti működéséről szóló 353/2022. (IX. 19.) Korm. rendeletben 

meghatározott elvek, az intézmények által ellátott közfeladatok jellege és az intézményvezetők 

működtetésre vonatkozó javaslata. 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 

 

Dunaföldvár, 2022. október 21. 

 

 Horváth Zsolt s.k. 

 polgármester 

 

 

  



 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testület úgy döntött, hogy  

1. Dunaföldvár Város Önkormányzata és intézményei részére a melléklet szerinti energia 

- és költségmegtakarítási tervet (a továbbiakban: terv). 

2. a polgármester és az intézményvezető köteles a tervben foglaltakat végrehajtani és 

szükség esetén annak felülvizsgálatát kezdeményezni. 

  



 
 

Melléklet a    /2022. (X.25). KT határozathoz 

 

 

 

DUNAFÖLDVÁR VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 
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ENERGIA-ÉS KÖLTSÉGTAKARÉKOSSÁGI TERV 

 

A kialakult energiaválság súlyosan érinti Dunaföldvár Város Önkormányzatának (a 

továbbiakban: Önkormányzat) és intézményeinek működését.  

A földgáz, illetve a villamosenergia árának emelkedése miatt az Önkormányzat és intézményei 

működési kiadásait újra kell gondolni. 

 

Az Önkormányzat a kialakult helyzetben a lehetőségeihez képest törekszik a feladatellátás 

zavartalanságát biztosítani. 

 

Az Önkormányzat célja, hogy a 2023. évben az energiafelhasználás lehetőség szerint 15%-kal 

csökkenjen.  

 

A fentiekre tekintettel és a jogszabályban előírt feltételek biztosítása mellett az alábbiak 

kerülnek elrendelésre: 

 

I. Az Önkormányzatra és valamennyi intézményre nézve: 

 

1. Az irodai helyiségekben a hőmérséklet – fűtés esetén - nem haladhatja meg a 20 ℃-ot. 

Amennyiben a fűtés által az irodai helyiség hőmérséklete meghaladja a 20 ℃-ot, akkor 

a radiátorokon elhelyezett termosztátfején a fokozatot csökkenteni kell.  

2. A közlekedést szolgáló helyiségek nem fűthetőek. 

3.  Az időjárási viszonyok figyelembevételével előnyben kell részesíteni a 

légkondicionáló berendezéssel való fűtést.  

4. A helyiségek melegítése céljából hősugárzó, illetve egyéb fűtőtest nem használható, 

kivéve ha más fűtési lehetőség nem biztosított.  

5. A hőmérséklet ellenőrzése céljából a helyiségekbe szobai hőmérőket kell kihelyezni. 

6. Azokban a helyiségekben, ahol nem tartozódnak, a radiátor termosztát szelepét le kell 

csavarni és temperáló fűtést kell biztosítani. Fűtést csak is emberi tartózkodás ideje alatt 

lehet biztosítani az 1. pont szerint. 

7. A nyitvatartási időszakon kívül az épületekben 18 ℃-ot kell biztosítani. A 

munkakezdésre biztosítani kell az 1. pontban meghatározott hőfokot. Amennyiben a 

zárva tartási idő meghaladja a három napot, akkor az épületekben a 16 ℃-ot kell 

biztosítani. 

8. A melegvíz hőmérsékletét 60 ℃-ra kell beállítani. 

9. A szellőztetés szükség szerint, de maximum óránként 5 perces időszak alatt lehetséges. 

10. Lehetőség szerint biztosítani kell a digitális hőmérséklet szabályozást. A hőmérséklet 

szabályozást György Attila gondnok felügyeli és ellenőrzi a telefonjára telepített 

alkalmazáson keresztül. A fűtéssel kapcsolatos feladatokat az intézménynél 

alkalmazott gondnok látja el. 



 
 

11. Az energia-megtakarítási intézkedési tervben meghatározott, nagyobb költséggel nem 

járó beruházásokat el kell végezni az intézmény költségvetése terhére. 

12. Amennyiben a helyiségben nem tartózkodnak, akkor a világítást le kell kapcsolni. 

13. A nem energiatakarékos fényforrásokat LED izzókra kell lecserélni. 

14. A használaton kívüli villamosenergia-fogyasztókat le kell kapcsolni. 

15. A dolgozók az időjárásnak, munkakörüknek és hőérzetüknek megfelelő öltözékben 

jelenjennek meg a munkavégzési helyükön és végezzenek munkát. 

16. A kötelezettségvállalásokat felül kell vizsgálni 2022. november 30. napjáig. A 

működést közvetlenül nem szolgáló szerződéseket, megrendeléseket fel kell mondani 

2022. december 31. napjával. Szükség esetén a beszerzési szabályzatnak megfelelően 

a beszerzést le kell folytatni. 

Az Önkormányzat költségtakarékosság érdekében a közvilágítás időpontjának 

csökkentésével kapcsolatos egyeztetéseket kezdeményez a közútkezelővel és a 

rendőrséggel. 

17. A kötelezettséggel nem terhelt előirányzatok terhére a 2023. évre szükséges papír és 

irodai, valamint higiéniás termékeket, illetve tisztítószereket be kell szerezni. 

18. Önként vállalt feladatokat felül kell vizsgálni. 

19. Napelem-rendszer bővítésének lehetőségét meg kell vizsgálni. 

20. A fűtési időszak ideje alatt a helyiségek nem adhatóak bérbe. 

 

Az I. pontban meghatározottakon felül elrendelésre kerül: 

 

II. Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal esetében: 

 

1. Az igazgatási szünet ideje alatt 2022. december 28. (szerdán) 8:00-12:00 között 

ügyletet kell biztosítani.  

2. Az általános ügyfélfogadástól eltérően az igazgatási szünetre tekintettel 2022. 

december 22. napján 8:00-12:00 között  

3. Az 1. pontban meghatározott időpontban az ügyintézés a Városfejlesztési és Műszaki 

Iroda épületében lesz, kivéve anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos ügyintézést. 

4. A hivatali munkarendet felül kell vizsgálni a gazdaságos működés figyelembe 

vételével. 

 

III. Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár esetében: 

 

1. A Művelődési Ház által szervezett programok 2022. december 1-jétől a Könyvtár 

épületében tarthatóak meg, kivéve a véradás. 

2. A 7020 Dunaföldvár, Ilona utca 9. szám alól a munkavállalók átköltöznek a Könyvtár 

épületébe a fűtési szezon idejére. 

3. A I. 6. pontban foglaltak figyelembe vételével a könyvtár helyiségeiben – a hőmérséklet 

– fűtés esetén - nem haladhatja meg a 20 ℃-ot. Amennyiben a fűtés által az irodai 

helyiség hőmérséklete meghaladja a 20 ℃-ot, akkor a radiátorokon elhelyezett 

termosztát fején a fokozatot csökkenteni kell.  

4. A Művelődési Központban az egyes próbák, tornák megtarthatók a fűtetlen 

kisteremben vagy a nézőtérről leválasztott színpadon. A színpad fűtése légkondicionáló 

berendezéssel történjen. A színpadon maximum 20 ℃ biztosítható. 

5. A nézőtér és a színpad elválasztását 2022. december 1. napját követően el kell végezni 

a lehető legrövidebb időn belül és költségtakarékos módon. 

6. A kiállító terek és a Tájház 2022. december 1. – 2023. március 31. között bezár. Fűtési 

lehetőség esetén az épületekben a temperáló fűtést biztosítani kell. 



 
 

7. 2023. év vonatkozásában felül kell vizsgálni az intézmény által szervezett 

rendezvényeket. A költségtakarékosság szem előtt tartása mellett kell az intézmény 

munkatervét és szolgáltatási tervét összeállítani. 

8. Létszámgazdálkodást felül kell vizsgálni, illetve szükség esetén a dolgozók más 

intézményhez való kirendelését el kell rendelni a munka törvénykönyvéről szóló 2012. 

évi I. törvény 53.§-ában foglaltak figyelembe vételével. 

9. A 119/2017. KT határozatban meghatározott díjakat felül kell vizsgálni. 

 

IV. Dunaföldvár Család– és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 

esetében: 

1. A tanyagondnoki szolgálat működési területét és feladatellátását felül kell vizsgálni. 

 

 

V. Dunaföldvári Eszterlánc, Bölcsőde és Konyha esetében: 

 

1. Az óvodai csoportszobákban a hőmérséklet – fűtés esetén - nem haladhatja meg a 21 

℃-ot. Amennyiben a fűtés által az iroda hőmérséklete meghaladja a 21 ℃-ot, akkor a 

radiátorokon elhelyezett termosztát fején a fokozatot csökkenteni kell. 

2. A bölcsődei csoportszobákban – fűtés esetén - nem haladhatja meg a 22 ℃-ot. 

Amennyiben a fűtés által az iroda hőmérséklete meghaladja a 22 ℃-ot, akkor a 

radiátorokon elhelyezett termosztát fején a fokozatot csökkenteni kell. 

3. A bölcsődében hőszivattyúval kell a fűtést biztosítani. 

4. A hőmérsékletet jogszabályban előírt módon kell mérni. 

5. 2022. december 22. és 2023. január 6. között az előzetes felmérés alapján lehető 

legkevesebb telephely működjön a takarékosság elvét figyelembe véve.  

6. Az Önkormányzattól 1 fő áthelyezésre kerül gépjárművezetői álláshelyre, annak 

betöltetlensége esetén. 

 

VI. Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. esetében: 

1. A megváltozott energiaárak figyelembe vételével a működést felül kell vizsgálni és a 

racionális működtetésre javaslatot kell tenni. 

 

Záró rendelkezés 

 

1. A polgármester és az intézményvezetők az I-VI. pont szerinti felülvizsgálatot a 

költségtakarékosság elvét figyelembe véve a 2023. évi költségvetés előkészítéséhez 

2022. november 15. napjáig köteles elvégezni. 

2. Jelen energia - és költségmegtakarítási terv 2022. október     . napjától érvényes. 

3. Az energia - és költségmegtakarítási tervben foglaltak megvalósulását  folyamatosan 

figyelemmel kell kísérni. 

4. Az energia - és költségmegtakarítási tervben foglaltak teljesülésért a polgármester és 

az intézményvezető felelős. 

5. Az energia - és költségmegtakarítási tervet Dunaföldvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a    /2022. (X.25.) KT határozattal jóváhagyta. 

 

 

Dunaföldvár, 2022. október „    „. 

        Horváth Zsolt 

         polgármester 

 


