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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A háborús veszélyhelyzet okozta drasztikus energia-áremelkedés hatásainak enyhítése 

érdekében az alábbi intézkedések bevezetését javaslom: 

 

- 2022. december 1-től – 2023. február 28-ig zárva tart a Táncsics Mihály Művelődési Ház. 

Ez időszak alatt – az állagmegóvás érdekében – 5-7 fok biztosított az épületben. 

- 2022. november 1-től - 2023. február 28-ig zárva tart a HEMO Művelődési Ház. Ez idő alatt 

az épületben elvégezhetők a régóta elmulasztott munkálatok. 

- 2022. november 7-től - 2022. március 15-ig hétfőtől szerdáig tart nyitva a Nagytarcsai 

Könyvtár. A többi napon 12 fokra csökken a hőmérséklet. A Képviselő-testület döntött a 

Könyvtár fűtésének korszerűsítéséről. 

- 2022. november 1-től – 2023. február 28-ig zárva tart a Falumúzeum. A kiállítási anyag 

megóvása érdekében a szükséges hőfok biztosított. A fűtési rendszer felülvizsgálata 

folyamatban van. 

- Pénteki napokon 2022. november 1-től – 2023. február 28-ig a Nagytarcsai Közszolgáltató 

kollégái otthoni munkavégzést látnak el. Az irodában 2 fokkal csökken a hőmérséklet. Pénteki 

napokon temperáló fűtést végzünk, ami egy állandó alaphőmérsékletet biztosít állagmegóvó 

jelleggel. 

- 2022. december 22. – 2023. január 8. között a Csillagszem Óvoda csak szükség esetén lesz 

nyitva egy foglalkoztató helyiséggel. Péntek 18 órától hétfő 5 óráig 15 fokos fűtés biztosított 

az épületben. Emellett vizsgáljuk a napelemek felszerelésének lehetőségét. 

- 2022. november 1-től – 2023. február 28-ig a Polgármesteri Hivatalban 2 fokkal csökken a 

hőmérséklet, illetve megszűnik a külső kivilágítás. Vizsgáljuk a napelemek felszerelésének 

lehetőségét. 

- Vizsgáljuk a közvilágítás fel- és lekapcsolásának idejét. Tervben van a köztéri lámpák 

energiatakarékosabb cseréje. 

- 2022. november 1-től – 2023. február 28-ig a Családsegítő Szolgálatban 2 fokkal csökken a 

hőmérséklet. 

Felkértük az orvosi rendelőkben dolgozókat, hogy rendelési időn kívül csökkentsék a fűtési 

hőmérsékletet 2022. november 1-től – 2023. február 28-ig. 

- Az iskola energetikai ellátásában nem illetékes az Önkormányzat. 

- A Petőfi telep fűtését a Közszolgáltató látja el. Az Önkormányzat nem rendelkezik 

tulajdonnal, így hatáskörrel sem. 

2022. november 1-től – 2023. március 15-ig a Grund Sporttelep természetes fény mellett 

használható, reflektorok használata tilos. 
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Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII.25.) önkormányzati 

rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 16. § (3) bekezdésének 

20. pontja értelmében a Képviselő-testület minősített többségű döntése kell az önkormányzat 

tulajdonában álló gazdasági társaság, intézmény tevékenységi körének meghatározásához, a 

működés szervezeti rendjének jóváhagyásához, vezetőjének prémiumfeladatára, a prémium 

összegére és a kifizetés jóváhagyására vonatkozó döntéshez, az Önkormányzat által alapított 

társaság mérlegének, üzleti tervének, éves beszámolójának elfogadásához. 

 

Javaslom, hogy a jelenlegi intézkedéseket, egy, az energiamegtakarítási folyamat részeként 

meghozott intézkedésként kezeljük, ami szükség esetén módosítható/bővíthető a 

későbbiekben. 

 

 

Nagytarcsa, 2022. november 24. 

 

    

                                                                              Gulyás Tamás István  

                                                                                     polgármester  

 

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (XI.28.) sz. 

határozata 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háborús veszélyhelyzet okozta 

drasztikus energia-áremelkedés hatásainak enyhítése érdekében az előterjesztésben javasolt 

intézkedések meghozatalával egyetért. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 

intézkedések végrehajtása érdekében szükséges lépéseket tegye meg.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Polgármester 

 


