
Előterjesztés 

 

A városi energiafelhasználás és működési költségek csökkentésével kapcsolatos 

döntésekről 

 

1. előterjesztés száma: 145/2022. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Fritz Gábor 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Vandlikné Lengyel Edit, Soós Attila 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:   

1. melléklet: határozati javaslat 

2. melléklet: intézményvezetők javaslatai 

3. melléklet: képviselő-testületi tagok javaslatai 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: - 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az egész európai térséget érintő gazdasági- és energiaválság, az orosz-ukrán háborús helyzet 

alapjaiban változtatta meg az energiafelhasználással kapcsolatos eddigi megszokott gyakorlatokat. 

Közismert tény, hogy brutálisan megnőtt az áram és a gáz világpiaci ára, Európa energiaválságtól 

szenved, az európai nagyvárosokban rendkívüli lépésekkel készülnek az idei télre az orosz–ukrán 

háború miatt várható energiaválságra készülve.  

 

Az Európai Unió nemrég fogadott el egy általános energia-veszélyhelyzeti tervet, amely többek 

között a földgázfogyasztás önkéntes, 15 százalékos csökkentését írja elő a tagállamok számára. Az 

európai kormányok, valamint a nagyvárosok vezetése már fontolgatja, hogy miként tudnák 

csökkenteni az energiafogyasztást 10-15 százalékkal és nem csak a földgáz tekintetében.  

 

Az energiaválság és a meredeken megemelkedett rezsiárak hazánkban is megviselik a családokat, a 

gazdasági szektort és az önkormányzatokat. A háztartások és a kisebb vállalkozások egy 

meghatározott mennyiségig kedvezményes áron kapják a villamos energiát, de az önkormányzatok 

ezen a körön kívül estek. Az év vége közeledtével lejárnak a tavalyi évben kötött villamosenergia és 

földgáz szerződések az önkormányzatoknál, új beszerzési eljárásokat kellett kiírni, de mindeközben 

az energiahordozók világpiaci ára folyamatosan tovább emelkednek. 

Az elektromos áram esetében tény, hogy az úgynevezett áramtőzsde árai nagyon megszaladtak, 

2020. szeptemberében egy megawattóra energia 58 euróba került, 12 hónappal később 165 euróba, 

a 2021. év végére már 245 euróra nőtt. Az energiatőzsde alapján 2022. szeptember hónapban egy 

megawattóra energia 537 euróba kerül, de a november és december hónapra ennél is magasabb árat 

prognosztizálnak. 

 

A jövőbeni energiaárak alakulását most még megbecsülni is nagyon nehéz. 

A jelenlegi időszakban megint emelkedés történt, az egy évvel korábbi árakhoz képest nyolc–

tízszeresére becsülhető a villamosenergia- és a gázárak emelkedése. A hatályos szerződések 

kifutása nagy tömegben jövő januártól érinti nagyrészben a fogyasztókat, az új, tőzsdei árakhoz 
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igazított szerződések nyomán azonban jobb esetben 6-8-szoros, rosszabb esetben 10–15-szörös 

költségnövekedéssel szembesülhetünk. 

 

A piaci előrejelzések egyebekben a 2023. évre az energiadíjak előzőekben leírt alakulását 

prognosztizálják, míg a 2024. évre a megemelkedett ár felére történő csökkenését várják.  

 

Ismeretes, hogy egyes önkormányzatok egyáltalán nem is kapnak ajánlatot az energiakereskedőktől, 

vagy ha mégis, akkor az előző éves ajánlathoz képest 10-16-szoros ajánlatadásra került sor. Ekkora 

mértékű áremelkedés sok önkormányzatot csődhelyzetbe juttat, ennek elkerülésére érdekében több 

város már bejelentett intézményhálózatot érintő bezárásokat, működések felfüggesztését. 

 

Önkormányzatunk már július/augusztus hónapban megkezdte a városi energiafelhasználás 

racionalizálásával, az áremelések kedvezőtlen hatásainak mérséklésével, kezelésével 

kapcsolatban a tavalyi és az idei évre ismert energiafelhasználási adatok feldolgozását, 

kiértékelését. Már ebben a fázisban javaslatokat kértem az intézmények vezetőitől és a 

képviselőktől az energiafelhasználás racionalizálására vonatkozóan eddig megtett intézkedésekről, 

valamint a jövőre tervezett további lehetséges intézkedések módjáról, mértékéről és bevezetésének 

időbeliségéről. 

 

Felkértem az intézményvezetőket, hogy fogyasztási helyenként mérjék fel, dolgozzák ki és 

mutassák be az esetleges feladatszűkítési lehetőségeket, valamint a kihasználtsági mutatószámok 

tükrében az elérhető megtakarítások mértékét, azok hatásait. 

A legfontosabb cél: a város működőképességének fenntartása, a kötelező önkormányzati 

feladatok ellátásának folyamatos biztosítása a humán erőforrások megtartásával. A kötelező 

feladatellátás terén is van lehetőség olyan átstrukturálásokra, amelyek során az energiafelhasználás 

terén csökkentéseket tudunk elérni, amelyek a rezsiköltségek kifizetésében megtakarításokat 

eredményeznek, miközben a feladatellátás biztosított marad. Ezen intézkedések egy részéhez 

elegendő az eddigi gyakorlatok kis mértékű átalakítása szemléletformálást igénylő 

beavatkozásokkal, más részéhez viszont nehéz döntéseket kell meghozni, amelyek során új 

intézkedések bevezetése elkerülhetetlenné válik. 

Az intézményvezetők a 2. melléklet szerinti javaslatokat fogalmazták meg. 

Továbbá felkértem képviselőtársaimat is arra, hogy fogalmazzanak meg javaslatokat az 

energiafelhasználás csökkentésére. Azoknak a képviselőtársaimnak a javaslatát, akik kérésemnek 

eleget tettek a 3. melléklet tartalmazza. 

 

A városi energiafelhasználás csökkentési, energiaracionalizálási intézkedések bevezetésével 

várhatóan jelentős mértékű energiamegtakarítás lesz elérhető mind a villamosenergia, mind a 

gázfogyasztás terén. E témakörben tervezett intézkedések hatékonyságát, az energiafogyasztási 

adatok nyomon követésével, a fogyasztási adatok rögzítésével, feldolgozásával és kiértékelésével 

kell kontrollálni, mert csak így kapunk tiszta képet a megtakarítások mértékéről, valamint a további 

intézkedésekkel kapcsolatos döntések meghozatalának szükségéről. 

 

A fentiekben leírtakat összességében kezelve, a városi energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó 

döntések meghozatalára az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. 

 

Bicske, 2022. október 4. 

         Bálint Istvánné 

          polgármester 
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1. melléklet a 145/2022. előterjesztéshez 

Határozati javaslat 

Tárgy: a városi energiafelhasználás és működési költségek csökkentésével kapcsolatos 

döntésekről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. felkéri Bicske Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő 

költségvetési intézmények vezetőit, – figyelembevéve az Önkormányzat földgáz- és 

villamosáram közbeszerzéseinél meghatározott mennyiségeket – a határozat elválaszthatatlan 

részét képező melléklet szerinti energia megtakarítás érdekében tett javaslataik gyakorlati 

végrehajtására, 

1.1. felkéri az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények vezetőit, hogy 

az általuk vezetett intézmény energiafelhasználását folyamatosan, egymással 

együttműködve ellenőrizzék annak érdekében, hogy az Önkormányzat földgáz- és 

villamosáram közbeszerzéseinél meghatározott mennyiség a toleranciasávon belül 

maradjon, 

2. felkéri az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ-Kapcsolat Központ 

intézményvezetőjét, hogy az általa vezetett intézmény telephelyét/telephelyeit – a 

polgármesterrel egyeztetett módon - energiatakarékosabb fűtéssel ellátott önkormányzati 

tulajdonú ingatlanba helyezze át, 

3. a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár Fiatalok Háza (Bicske, Kossuth tér 19.) 

telephelyét bezárja, 

3.1. felkéri a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetőjét, hogy a 3. 

pont szerinti helyszín kieséséből adódó hasznosítási hiány, az intézmény más telephelyén 

történő pótlásáról gondoskodjon, 

4. a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető Bicskei Tanuszoda (Bicske, Nagy Károly 

u. 5.) telephelyét bezárja, 

4.1. felkéri a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezetőjét, hogy a 

Bicskei Tanuszoda telephelyen foglalkoztatottak számára biztosítson az intézmény más 

telephelyén/másik költségvetési intézmény telephelyén munkavégzési lehetőséget annak 

érdekében, hogy valamennyi foglalkoztatott jogviszonya fennmaradjon, 

4.2. felkéri a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezetőjét, hogy a 

vizsgálja meg a Bicskei Tanuszoda 2023. április hónapban történő megnyitásának 

lehetőségét figyelembevéve az Önkormányzat földgáz- és villamosáram közbeszerzéseinél 

meghatározott mennyiségeket, 

5. a tulajdonában lévő 2060 Bicske, Kossuth tér 14. szám alatti ötemeletes irodaház kazánját – 

temperáló fűtést sem biztosító módon - teljesen kikapcsolja, 

6. utasítja a polgármestert, hogy Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési 

támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 13/2018.(VIII.15.) önkormányzati 

rendeletével nem szabályozott támogatások mértékét csökkentse le bruttó 25.000.000,- forinttal, 

7. a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Szent István úti épület (felső tagozat) melletti 

kazánház, mint mérőhely rezsiköltségét a továbbiakban nem finanszírozza. 

 

 

Határidő: 2022. október 20. 

Felelős: polgármester 



 
  

 Bicskei Polgármesteri Hivatal  
 
 
   

 
Ügyintéző: Fritz Gábor 
Tárgy: javaslattétel a Bicskei 
Polgármesteri Hivatal működési 
költségeinek csökkentése 
tárgyában 
Melléklet: intézkedési terv 

 
 

Tisztelt Polgármester Asszony! 
 
 
Hivatkozva az energiaválság miatt szükséges, Bicske Város Önkormányzata fenntartásában 

működő költségvetési intézmények energiafelhasználásának racionalizálása céljából az 

intézményvezetőktől javaslatkérés tárgyában írt levelére, a melléklet szerinti intézkedési terv 

elfogadását javaslom. 

Tájékoztatom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv, a Bicskei Polgármesteri Hivatal 

teljes működése - ideértve az energiafelhasználást is - eddig is a takarékos, racionális és 

hatékony közpénzfelhasználáson alapult, ezért az intézkedési terv elfogadásával 

nagyságrendbeli változás nem érhető el, ugyanakkor fontosnak tartom a hatékonyság további 

növelését. 

A fentiek miatt az intézkedési terv nem kizárólag az energiafelhasználás racionalizálása 

érdekében fogalmaz meg javaslatokat, hanem - a Bicskei Polgármesteri Hivatal valamennyi 

pénzügyi kötelezettségvállalásainak áttekintése után – a költségvetési intézmény működésének 

színvonalát jelentősen nem csökkentő működési költségek visszaszorításának érdekében is. 

Annak ellenére, hogy nem tartozik a Bicskei Polgármesteri Hivatal működési költségeinek 

csökkentése tárgykörbe, kérem engedje meg, hogy felhívjam Polgármester Asszony, mint 

Bicske Város Önkormányzata képviseletére jogosult figyelmét, hogy Bicske Város 

Önkormányzata energiafelhasználásának racionalizálása céljából érdemes lehet az 

önkormányzati tulajdonú 2060 Bicske, Kossuth tér 14. szám alatti ötemeletes irodaház kazánját 

– temperáló fűtést sem biztosító módon - teljesen kikapcsolni, a vízvezetékrendszer esetleges 

elfagyása esetén is, tekintettel arra, hogy a képviselő-testület jövőbeli döntésének megfelelően 

az épület új funkciót kap, fel lesz újítva/át lesz alakítva/le lesz bontva, így mindenképpen 

szükséges lesz a vízvezetékrendszer felújítása/átalakítása/megszüntetése. Ezzel egyidejűleg 

szükséges gondoskodni az orvosi ügyelet által használt helyiségcsoport (2060 Bicske, Kossuth 



tér 14/B.) elektromos fűtéséről. További költségcsökkenés érhető el a nem használt irodaház 

liftjének üzemen kívül helyezésével, annak figyelembevételével, hogy a későbbi üzembe 

helyezés a hatályos jogszabályi előírások alapján a meglévő lifttel nem lehetséges. 

Bicske Város Önkormányzata működési költségeinek csökkentése érdekében ajánlom tisztelt 

Polgármester Asszony figyelmébe annak átgondolását is, hogy célszerű lenne megváltoztatni 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról és az egyéb 

szociális ellátásról szóló 13/2018.(VIII.15.) önkormányzati rendeletével nem szabályozott 

támogatások rendszerét, az egészségügyi alapellátás rezsiköltségeinek megtérítését, mint 

önkormányzati támogatás jelenlegi szabályozását, a helyettesítő háziorvosi praxis NEAK 

finanszírozáson felüli önkormányzati támogatásának jelenlegi formáját, a Bicskei Csokonai 

Vitéz Mihály Általános Iskola Szent István úti épület (felső tagozat) melletti kazánház, mint 

mérőhely rezsiköltségének finanszírozását. 

 

Bicske, 2022. szeptember 09. 

 

                                                                   Tisztelettel:  

                                                                                                                   Fritz Gábor  

                                                                                                                        jegyző 

                                                                                                      Bicskei Polgármesteri Hivatal 



Intézkedés Várható költségcsökkenés/hó (Ft) Várható költségcsökkenés/év (Ft)

PC-k és notebook-ok 
energiagazdálkodási profiljainak 
szigorítása monitor lekapcsolása és a 
gép alvó állapotba kerüléséhez 
szükséges időtartam vonatkozásában 10.000-30.000 120.000-360.000

színes nyomtatás megtiltása 10.000-30.000 120.000-360.000
valamennyi kiegészítő elektromos 
hűtés és fűtés (klíma, olajradiátor, 
hősugárzó stb.) használatának 
megtiltása 20.000-80.000 240.000-960.000
fűtési hőmérséklet csökkentése a 
kollégák szubjektív hőérzetének 
figyelembevételével

földgáz közbeszerzés ajánlatainak 
megismerése után (2022.09.19.)

földgáz közbeszerzés ajánlatainak 
megismerése után (2022.09.19.)

Vértes Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati Társulás gazdálkodási 
adatainak gyors elérését biztosító 
szolgáltatásra vonatkozó szerződés 
felmondása 31.306 375 672

Intézkedési terv a Bicskei Polgármesteri Hivatal működési költségeinek csökkentése érdekében
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