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h a t á r o z a t a

a Nagyecsed Város Önkormányzatát érintő energiamegtakarítási intézkedésekről szóló
döntésekről

A Képviselő-testület

1. Az energiamegtakarítás területén általános jelleggel az alábbiakat rögzíti:

1.1. Előírja  az  önkormányzat  irányítása  alatt  álló  költségvetési  szervek  vezetőinek  és  az
önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének, hogy az
általuk vezetett  intézmények,  gazdasági  társaságok esetében az elégséges  szolgáltatás
nyújtásához elegendő legalacsonyabb hőmérséklet és energiafelhasználás biztosításával
lássák  el  a  tevékenységüket  a  határozat  egyéb rendelkezéseinek figyelembevételével,
továbbá  vizsgálják  meg  az  alternatív  fűtési  módok  és  elhelyezési  körülmények
alkalmazásának  lehetőségét  és  amennyiben  a  technikai  feltételek  adottak  vagy  a
rendelkezésre  álló,  észszerű  forrásfelhasználás  révén  megteremthetők,  azokat
alkalmazzák.

  Felelős:  valamennyi  önkormányzati  költségvetési  szerv  vezetője,  a  „Nagyecsedi
Városüzemeltetési” Szolgáltatási Nonprofit Kft. ügyvezetője.
Határidő: azonnal

1.2. Felkéri az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat használó szervezetek vezetőit az 1.1.
pontban foglaltak betartására.

Felelős: valamennyi, önkormányzati tulajdonú ingatlant használó szerv vezetője.
Határidő: azonnal.

1.3. A  jelen  határozatban  foglaltak  végrehajtásával  az  önkormányzat  elsődleges  célja  az,
hogy a kormányzat által is célul tűzött, legalább 25%-os energiamegtakarítást érjen el a
teljes, irányítása alatt álló felhasználói körben, az előző év azonos időszakához képest.

2. Tudomásul veszi, hogy energiamegtakarítási intézkedés keretében:

2.1. a  Szatmári  Kistérségi  Szociális  Alapszolgáltatási  Központban  a  korábbi  gázkazán
helyett  egy  kondenzációs  kazán  került  beszerzésre,  mely  intézkedéssel  a  gázenergia
felhasználás hatékonysága legalább 40%-al javult,

2.2.  a Szatmári Kistérségi Bölcsődében a korábbi   gázkazán helyett egy kondenzációs 
kazán került beszerzésre, mely intézkedéssel a gázenergia felhasználás hatékonysága 
legalább 40%-al javult.

3. Szükségesnek tartja az energiamegtakarítás érdekében az alábbiak végrehajtását:

3.1.  olyan  önkormányzati  rendelet  megalkotását,  amely  úgy  szabályozza  a  város
közvilágításának időtartamát  és  mértékét,  hogy a  város  teljes  területén  a  közvilágítási



hálózaton működő minden második lámpatest  kikapcsolásra kerülhessen a  Vasút  utca,
Árpád utca,  Rákóczi  utca,  Szatmári utca,  Rózsás utca,  Komoróczi utca és Sárvár utca
kivételével. A munka elvégzésére kijelöli a jelenleg karbantartási szerződéssel rendelkező
Szatmárvill Kereskedelmi Kft-t, 4700 Mátészalka, Dózsa György út 175. (a továbbiakban:
Szolgáltató). A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Szolgáltatóval legfeljebb
nettó 1.500.000,-  Ft  összegben írja alá  a beavatkozás kivitelezését  biztosító szerződést
azzal, hogy a Szolgáltató a beavatkozást a lehető leghamarabb kezdje meg. A végrehajtás
során  figyelembe  kell  venni  a  veszélyhelyzet  során  a  közvilágítás  üzemeltetésével
kapcsolatos szabályokról szóló 449/2022. (XI.9.) Korm. rendeletet.

      Felelős: polgármester
      Határidő: 2022. december 15.

3.2.  2023. április 30-ig kizárólag a nemzeti ünnepekhez és jelentős eseményekhez, vagy a
város  megszokott,  évente  megtartásra  kerülő  rendezvényeihez  kapcsolódó,  kevés
energiafelhasználást igénylő rendezvények tarthatók meg.

Felelős: polgármester, művelődési ház igazgatója
Határidő: folyamatos

3.3.  visszavonásig  önkormányzati  költségvetési  szerv  elhelyezésére  szolgáló  ingatlan
használatát  más  szerv,  személy  részére  átengedni  csak  úgy  lehet,  hogy  a  használó
szerződésben  vállalja  a  használattal  felmerülő  energiaköltségek  megtérítését.  A
szerződésben  az  ingatlan,  vagy  annak  meghatározott  része  várható  használata
időtartamának  figyelembevételével  kell  megállapítani  az  energiaköltségeket,  melyet  a
használónak előre meg kell fizetnie.

Felelős: valamennyi érintett intézmény vezetője
Határidő: folyamatos

3.4.  visszavonásig a Szatmári Kistérségi Bölcsődében az intézmény nyitvatartási idejében
a  hőmérséklet  a  21  Celsius  fokot,  nyitvatartási  időn  kívül  a  16  Celsius  fokot  nem
haladhatja meg.

Felelős: bölcsődevezető
Határidő: folyamatos

3.5.  visszavonásig  a  Nagyecsedi  Óvodában  az  intézmény  nyitvatartási  idejében  a
hőmérséklet a 21 Celsius fokot, nyitvatartási időn kívül a 16 Celsius fokot nem haladhatja
meg.  A  Nagyecsedi  Óvoda  Vasút  utca  10.  szám alatti  épületéből  valamennyi  óvodai
csoportot   2023.  január  1-el  át  kell  költöztetni  a  Wesselényi  utca  4.  szám  alatti
óvodaépületbe, és erről az érintett szülőket legkésőbb 2022. december 5-ig értesíteni kell.
A Vasút  utca  10.  szám alatti  óvodaépületben dolgozó teljes  személyi  állomány 2023.
január 1-től a Wesselényi utca 4. szám alatti óvodaépületben látja el feladatát. A Vasút
utca  10.  szám  alatti  óvodából  minden  olyan  eszközt,  felszerelést,  dokumentumot,
iratanyagot,  amely  az  átköltöztetett  óvodai  csoportok  működtetéséhez  szükséges,  a
Wesselényi  utca  4.  szám  alatti  óvodaépületbe  kell  átszállítani.   Az  átköltöztetés
lebonyolítása  a  „Nagyecsedi  Városüzemeltetési”  Szolgáltatási  Nonprofit  Kft.



közreműködésével  történik.   A kiürített  Vasút  utca  10.  szám alatti  épületben csak  az
állagmegóváshoz szükséges energiafelhasználás történhet.

Felelős: óvodavezető és a  „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltatási Nonprofit Kft.
ügyvezetője.
Határidő: folyamatos, az átköltöztetés tekintetében 2023. december 31.

3.6.  visszavonásig  a  Berey  József  Helytörténeti  Gyűjteményben  épületben  csak  az
állagmegóváshoz szükséges energiafelhasználás történhet.

Felelős: művelődési ház igazgatója
Határidő: azonnal

3.7.  visszavonásig a II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár Vasút utca 2. szám
alatti  székhelyén az épületben csak az  állagmegóváshoz szükséges energiafelhasználás
történhet, kivéve a következő helyiségeket: vezetői iroda, belső udvar felé eső kisterem,
földszinti  iroda.  A  könyvtári  szolgáltatást  az  ebben  a  pontban  foglaltak
figyelembevételével  kell  biztosítani.  A  feladatellátás  során  használt  helyiségekben  a
gázfűtésről  át  kell  térni  az  elektromos  fűtésre  úgy,  hogy  az  érintett  helyiségekben  a
nyitvatartási időben a hőmérséklet a 18 Celsius fokot, nyitvatartási időn kívül a 16 Celsius
fokot nem haladhatja meg.

Felelős: művelődési ház igazgatója
Határidő: azonnal
 

3.8.  visszavonásig  a  II.  Rákóczi  Ferenc  Művelődési  Ház  és  Könyvtár  Báthori  Anna
Közösségi  Tér  Komoróczi  utca  53.  szám  alatti  telephelyén  az  épületben  csak  az
állagmegóváshoz szükséges energiafelhasználás történhet.

Felelős: művelődési ház igazgatója
határidő: azonnal

3.9.  visszavonásig  a  Nagyecsedi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  épületében  annak
nyitvatartási  idejében a  hőmérséklet  a  18  Celsius  fokot,  nyitvatartási  időn kívül  a  16
Celsius fokot nem haladhatja meg.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3.10. olyan  képviselő-testületi  döntés  meghozatalát,  amely  lehetővé  teszi  a  Nagyecsedi
Közös Önkormányzati  Hivatalban az  igazgatási  szünetet  2022.  december  22-től  2023.
január  6-ig.  A  döntéshozatal  során  figyelemmel  kell  lenni  a  különleges  jogállású
szerveknél  és  a  helyi  önkormányzatok  képviselő-testületeinek  hivatalánál  elrendelhető
igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI.10.)
Korm. rendeletre.



Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3.11. Visszavonásig a Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ épületében
csak  az  állagmegóváshoz  szükséges  energiafelhasználás  történhet,  kivéve  az  alábbi
helyiségeket:  társalgó,  vezetői  iroda,  gondozónői  iroda,  ebédlő,  tálaló  konyha.  A
feladatellátás során használt helyiségekben a gázfűtésről át kell térni az elektromos fűtésre
úgy, hogy az érintett  helyiségekben a nyitvatartási  időben a hőmérséklet  a 21 Celsius
fokot, nyitvatartási időn kívül a 16 Celsius fokot nem haladhatja meg.

Felelős intézményvezető
Határidő: azonnal

4. A jelen határozat 1.3. pontjában foglaltak végrehajtása érdekében a mérőóraállások havi
leolvasásával ellenőrizni kell az energiamegtakarítás mértékét. Ehhez valamennyi érintett
szerv vezetője minden hónap 5. napjáig adatot köteles szolgáltatni a mérőórák állásáról.
Felelős: polgármester, valamennyi, a jelen határozatban érintett szerv vezetője
Határidő: folyamatos


