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 Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország Kormánya az Energia-veszélyhelyzeti Operatív Törzsről szóló 1336/2022. 

(VII. 15.) Korm. határozatban a háborús veszélyhelyzet okozta drasztikus energiaáremelkedés 

és a nyugat-európai energiahiány miatt energia-veszélyhelyzetet hirdetett. 

Az energetikai költségek utóbbi időben tapasztalt emelkedése rendkívül súlyosan érinti 

Jánossomorja Város Önkormányzatát, illetve intézményeit is. Az is nagy problémát jelent, hogy 

az árak jövőbeni alakulása is teljesen bizonytalan, ami a jövő évi költségvetés tervezését 

rendkívül meg fogja nehezíteni. Minden önkormányzat nehéz helyzetben van és részben állami 

segítségben reménykedik, illetve hozzák meg döntéseiket a saját hatáskörben elvégezhető 

energiamegtakarítási lehetőségekről. A Kormány részéről már kifejezték szándékukat, hogy 

egyeztetni kívánnak az önkormányzatokkal és tisztában vannak azzal, hogy segítségre lesz 

szükség. 

Áttekintettük az önkormányzati intézményvezetőkkel a helyzetünket és ezalapján különböző 

energiamegtakarítási intézkedések megtételére teszek javaslatot. Fontos, hogy a 

költségcsökkentés érdekében minden dolgozótól, ügyféltől, szülőtől és érintettől megértést és 

együttműködést várunk el annak érdekében, hogy az önkormányzat működését a későbbiekben 

is biztosítani tudjuk. Alapvető célunk, hogy amíg és amennyiben lehet intézmény bezárásra ne 

kerüljön sor, az alapvető szolgáltatásokat továbbra is működni tudjanak. 

Fentiek érdekében javaslom: 

− Az önkormányzati intézményekben a fűtési időszakra vonatkozó legmagasabb és a 

hűtési időszakra vonatkozó legalacsonyabb hőmérsékleteket meghatározni.  

− A világítási időszakokat korlátozni, illetve ahol nem feltétlenül fontos, azokat 

megszüntetni.  

− A vízmelegítők felfűtési hőmérsékletét korlátozni. 

− A dolgozók által egyedi hőforrások használatát megtiltani. 

− A Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár épületeinek működési idejét a fűtési 

időszakban csökkenteni. 

 

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek! 

  



 

Határozati javaslat 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (X. 11.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata az önkormányzat és intézményei energiaracionalizálása, 

illetve az energiafelhasználás csökkentése érdekében 2022. október 15-ei hatállyal az alábbi 

döntéseket hozta: 

 

1. Az önkormányzati intézményekben az alábbi hőmérsékleti értékeket kell alkalmazni: 

1.1. Megengedett legmagasabb hőmérséklet fűtési idényben az intézményekben: 

1.1.1. Munkaidőben, 1,5 méteres magasságban mérve: 

1.1.1.1. Állandó tartózkodásra használt helyiségekben 21 C, kivéve a 

bölcsődében és az óvodákban, ahol 1 méteres magasságban 22 C lehet. 

1.1.1.2. Nem állandó tartózkodásra használt helyiségekben 18 C. 

1.1.2. Munkaidőn kívül, 1,5 méteres magasságban mérve: 19 C. 

1.2. Megengedett legalacsonyabb hőmérséklet azokban az intézményekben, ahol hűtésre 

van lehetőség: 25 C. 

2. A biztonsági és vészvilágítás kivételével tilos az önkormányzati épületek és műemlékek 

külső megvilágítása. 

3. Tilos a parkok, játszóterek, parkolók, temetők egyedi megvilágítása a központi közvilágítás 

kivételével 20 óra után. 

4. Este 21 órától reggel 5-ig tilos megvilágítani a reklámfelületeket. 

5. Vízmelegítő bojlerek felfűtési hőfokát maximum 55 C-ra kell beállítani. 

6. Az intézményekben a központi fűtésen kívül a dolgozóknak egyedi hőforrásokat bevinni és 

használni tilos. 

7. A Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár épületeinek működési idejét a fűtési 

időszakban csökkenteni kell az alábbiak szerint: 

7.1. A Városi Könyvtár pénteken, szombaton és vasárnap zárva tart. 

7.2. A Sós Antal Közösségi Ház, valamint a Helytörténeti Gyűjtemény zárva tart. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester, illetve valamennyi intézményvezető 

Határidő: 2022. október 15., illetve folyamatos 
 

Jánossomorja, 2022. október 6. 

 

 

 

                                                            

 Lőrincz György s.k. 

                                                                                         polgármester 


