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Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 

 
Az SzMSz 20 §-a értelmében az 1. határozati javaslat normatív, és elfogadásához 

egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 

A 2., 3. határozati javaslathoz egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

Előterjesztés 
 



 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy:  Javaslat energiatakarékossági intézkedések meghozatalára 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Budakalász Város Önkormányzata a meglévő energia szerződéseinek áttekintése után 

határozta el, hogy a fűtési szezon elejére költségvetési és energiahatékonysági szempontból 

optimalizálni szeretné a fenntartásában lévő épületek meglévő fűtési és villamosenergia 

felhasználási rendszereinek működését. Ezen túlmenően az Önkormányzat keresi azokat az 

akár nagyobb volumenű energetikai beavatkozási lehetőségeket, melyek közép- és hosszú 

távon költséghatékonyabbá tehetik a működést és fenntartást. Ennek megvalósítása 

érdekében az Önkormányzat a beszerzési eljárást lefolytatta, a nyertes Vállalkozóval a 

szerződést megkötötte, a teljesítés folyamatban van, megtörtént már az intézmények 

felmérése. 

Az energiaköltségek várható drasztikus megnövekedése miatt az Önkormányzatnak a 
Polgármesteri Hivatal és az intézmények tekintetében is át kellett gondolnia, hogyan tud a 
rezsi költségeken spórolni. 
 
I. Polgármesteri Hivatal Szmsz módosítása 

 
A Polgármesteri Hivatal 2 épületének fűtése 2 külön gázkazánról történik, így a „B” épület 
lezárása az „A” épület működését nem érinti. 
 
Javaslom, hogy a fűtési szezonban a gáz- és az áramfogyasztás csökkentése érdekében 
2022. november 1-től 2023. február 28-ig a Polgármesteri Hivatal „B” épületében dolgozók 
minden héten csütörtökön és pénteken, míg az „A” épületben dolgozók minden pénteken 
„home office”-ban (otthoni munkavégzésben) dolgozzanak, kivéve a rendészeti 
tevékenységet, amit ezen időszakban is folyamatosan biztosítani kell. Fenti intézkedéssel a 
„B” épület fűtését szerda munkaidő végén, míg az „A” épület fűtését csütörtökön munkaidő 
végén temperáló fűtésre át lehet állítani, és vasárnap este lehet a fűtést ismét normalizálni.  
 
Ez az intézkedés az ügyfélfogadás rendjét is érinti: a pénteki ügyfélfogadás és a pénteki 
személyes ügyfélszolgálat ezen időszakban szünetel (telefonon az ügyfélszolgálat ezen 
időszak alatt is elérhető).  
   
2022. november 1-től 2022. december 14-ig, valamint 2023. január 9-től 2023. február 28-
ig az ügyfélfogadás rendje: 
Hétfő: 13h - 18h 
Szerda: 8h – 16h 
 
Az otthoni munkavégzés elrendeléséről külön jegyzői utasítás kerül kiadásra. 
Az igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet szerint a téli időszakban 2022. december 
22-től december 31-ig tart a szünet. A jegyző ezt megelőzően - a központi kormányzati szervek 
működési rendjéhez igazodva - 2022. december 19-től 21-éig, majd 2023. január 2-tól 8-áig 
kötelező otthoni munkavégzést rendel el. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést, a Polgármesteri Hivatal szervezeti és 
működési szabályzatának módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal 2022. 
november 1-jei hatályba lépéssel tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el. 
 



 

 

Normatív Határozati javaslat 
a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 

 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri 
Hivatal szervezeti és működési szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal 2022. 
november 1-jei hatályba lépéssel módosítja. 
határidő: azonnal 
felelős: jegyző 
 

2. melléklet: A Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendje  
 

A Polgármesteri Hivatal heti munkarendje:  

 

Nap Általános munkarend Az ügyfélfogadás rendje: 

Hétfő 800-1800 
13

00
-18

00 

Kedd 8
00

-16
00

 
 

Szerda 800-1600 
8

00
-16

00
  

Csütörtök 8
00

-16
00

 
 

Péntek 800-1400  

 
A fentiektől eltérően az önkormányzati rendészet munkarendje megszakítás nélküli.  
Az Ügyfélszolgálat heti rendje:  

        Nap Általános 

Ügyfélfogadás 

Hétfő 800-1800 

Kedd 8
00

-16
00

 

Szerda 800-1600 

Csütörtök 8
00

-16
00

 

Péntek csak telefonos 

ügyfélszolgálat van 

 

 

II. Intézmények  

 

Budakalász Város Önkormányzata a fenntartásában lévő nevelési, szociális és közművelődési 

intézmények vezetőivel az elmúlt hónapokban folyamatosan egyeztetett az 

energiatakarékossági intézkedésekről. Az egyes önkormányzati fenntartású épületekre 

energetikai szakértő bevonásával rövid-, illetve közép- és hosszú távú energiamegtakarítási 

intézkedési tervek készülnek, melynek első beavatkozásai már a 2022/2023 évi fűtési szezont 

is érintik.  



 

 

Budakalász Város Önkormányzata az intézmények vezetőit felkéri, az energiatakarékossági 

célok elérése érdekében további intézkedéseket tegyenek. Ennek keretében mérjék fel azokat 

a napi működést érintő, esetlegesen az intézmények nyitvatartását is érintő lépéseket, 

amelyekkel az adott intézményekben a kötelező feladatok ellátása mellett további 

energiafelhasználási megtakarítások realizálhatók. 

A Kalászi Idősek Klubja intézményben a fentiektől eltérően fontos szempont, hogy az 

időskorúak számára az otthoni fűtési nehézségek enyhítése érdekében bővüljenek a nappali 

melegedési és foglalkozási lehetőségek. Ennek érdekében az intézmény vezetését arra kéri 

fel a fenntartó önkormányzat, hogy mérje fel annak igényét, hogy a nappali nyitvatartás 

idejében hány személy venné igénybe az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat, ezzel is 

segítve az időskorú személyek ellátását.  

 

Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában lévő 

nevelési, szociális és közművelődési intézmények vezetőit – kivéve a Kalászi Idősek Klubja 

intézmény vezetőjét - felkéri, hogy az energiatakarékossági célok elérése érdekében mérjék 

fel és dolgozzák ki azokat a további, a nyitvatartásukat is érintő lehetséges intézkedéseket, 

amelyekkel az adott intézményekben a kötelező feladatok ellátása mellett 

energiafelhasználási megtakarítás realizálható. 

A felmérés határideje: 2022. november 18. péntek. A felmérés eredményét haladéktalanul 

meg kell küldeni a fenntartó önkormányzat részére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri Kalászi Idősek Klubja 

intézmény vezetését, hogy mérje fel annak igényét, hogy a fűtési szezonban az intézmény 

nappali nyitvatartási idejében hány személy venné igénybe az intézmény által nyújtott 

szolgáltatásokat, ezzel is segítve az időskorú személyek ellátását.  

A felmérés határideje: 2022. november 18. péntek. A felmérés eredményét haladéktalanul 

meg kell küldeni a fenntartó önkormányzat részére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Budakalász, 2022. október 21. 

 

        dr. Göbl Richárd  

polgármester 

 

 

 


