
E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. október 18-án 
tartandó rendkívüli ülésére 

 
 

Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat energiaválság 
miatti energiamegtakarítási intézkedési 
tervének jóváhagyása 
 

 

Iktatószám: 11289/2022     Melléklet: 5  db 

A napirend előterjesztője:    Polics József polgármester 

Az előterjesztést készítette: dr. Fulmer Kristóf jogi ügyintéző 
      
      
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 

Bizottság Hatáskör 

Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
Bizottság 

SzMSz. 29. § (2) bek. 

Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 
Bizottság 

SzMSz. 29. § (2) bek. 

Humán Bizottság SzMSz. 29. § (2) bek. 

 

Meghívott: 

 

 

Határozatot kapja:  

 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mint az Önök előtt is ismert, a 2022-ben bekövetkezett energiaválság miatt Komló Város 
Önkormányzat – minden közfeladatot ellátóhoz hasonlóan - számos megtakarítási intézkedésre 
kényszerül.  

Önkormányzatunk és intézményei (versenyeztetést követően) már évek óta a szabadpiacról 
vételezi az intézmények ellátásához és a közvilágítás biztosításához szükséges villamosenergiát, 
tekintettel arra, hogy az kedvezőbb volt, mint az egyetemes szolgáltatói díjszabás. (Megjegyezni 
kívánom, hogy 2022. augusztus 1-től megváltozott az egyetemes földgáz- és villamosenergia-
szolgáltatás igénybevételére jogosult ügyfelek köre. Az abban részt vevő önkormányzatok, illetve 
intézményeik ettől az időponttól nem jogosultak egyetemes szolgáltatásra, ugyanakkor 2022. 
december 31-ig az egyetemes szolgáltatásnál magasabb, de a piaci árnál jóval alacsonyabb áron 
az energiaszolgáltatásuk folytatólagos a végső menedékes szolgáltatás keretében.) 

A 2021-2022. évre vonatkozó villamosenergia kereskedelmi szerződés Komló Város 
Önkormányzat intézményei tekintetében 20,02 Ft/kWh áron került megkötésre az NKM Energia 
Zrt.-vel. Előzetes prognosztizációnk és információnk alapján 2023. január 1. napjától a 2021-
2022-re szerződött árnak a tízszerese-, illetőleg húszszorosa közötti áremelkedés várható a 
villamosenergia árában. Ez azt jelenti, hogy 1 kWh áram piaci ára várhatóan 200 és 400 forint 
között fog alakulni. A gáz árában még drasztikusabb emelkedéstől kell tartani.  

A közvilágítási hálózathoz kapcsolódó energiamegtakarítási intézkedés okán egyeztetéseket 
folytattam az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. munkatársaival, amelynek eredményeképpen 
a Szolgáltató az alábbi három költségcsökkentő megoldási lehetőségeket javasolta: 

1. A település területén a közvilágítási hálózat 22:00 óra és 04:00 óra közötti időszakban 
történő teljes lekapcsolása.  
Ezzel a megoldással 52%-os megtakarítás érhető el tekintve, hogy a teljes közvilágítási 
működési idő nagységrendileg a fele időtartamra csökkenne. 
Ezen műszaki megoldás kiépítése során 51 darab transzformátor állomásban történne meg 
a közvilágítási vezérlőkészülékek átprogramozása. (napnyugta BE, 22:00 KI, 4:00 BE, 
napkelte KI) 
Beavatkozás kiépítésének időigénye: hozzávetőlegesen 20 munkanap 
A beavatkozás bekerülési költsége a Szolgáltató árajánlata alapján: 
nettó 1.673.164.- Ft + Áfa, azaz bruttó 2.124.918.- Ft 
 

2. A település területén a közvilágítási hálózat 22:00 óra és 04:00 óra közötti időszakban 
történő teljes lekapcsolása a gyalogátkelőhelyekkel érintett útszakaszok kivételével. 
Ezzel a megoldással 50%-os megtakarítás érhető el tekintve, hogy a teljes közvilágítási 
működési idő nagységrendileg a fele időtartamra csökkenne. 
Ezen műszaki megoldás kiépítése során 19 darab transzformátor állomásban történne meg 
a közvilágítási vezérlőkészülékek duplikálása és 32 darab vezérlőegység átprogramozása. 
(napnyugta BE, 22:00 KI, 4:00 BE, napkelte KI) 
Beavatkozás kiépítésének időigénye: hozzávetőlegesen 20 munkanap 
A beavatkozás bekerülési költsége a Szolgáltató árajánlata alapján: 
nettó 5.803.889.- Ft + Áfa, azaz bruttó 7.370.939.- Ft 
 



3. A település területén a közvilágítási hálózaton működő minden második lámpatest 
kikapcsolása a közvilágítás teljes működési ideje alatt. Ezzel a megoldással 50%-os 
megtakarítás érhető el tekintve, hogy a teljes közvilágítási működés teljesítménye a felére 
csökkenne. 
Beavatkozás kiépítésének időigénye: hozzávetőlegesen 20 munkanap 
A beavatkozás bekerülési költsége a Szolgáltató árajánlata alapján: 
nettó 15.256.200.- Ft + Áfa, azaz bruttó 19.375.374.- Ft 

Ezen utóbbi műszaki megoldásra a település területén a közvilágítási hálózat karbantartását végző 
MVM Watt Eta Hálózati és Közvilágítási Szolgáltató Kft-től is kértünk árajánlatot. A beérkezett 
ajánlat alapján nettó 6.750.-Ft + ÁFA / darab áron végezné el a Vállalkozás egy lámpatest 
kikapcsolását, amely a város területén működő, hozzávetőlegesen 2800 darab lámpatest esetében 
nettó 8.741.250.- Ft + Áfa, azaz bruttó 11.101.387.- Ft, amely nem tartalmazza az E.ON 
Áramhálózati Zrt-nek lámpatestenként fizetendő feszültségmentesítési munkálatok díját, így 
annak pontos költsége nem ismert. 

Javaslom, hogy a fent részletezett műszaki megoldások közül az 1. számú megoldás kerüljön 
elfogadásra és megrendelésre 2023. január eleji munkakezdéssel. A 2023. január 1-től érvényes 
villamosenergia díj még nem ismert, mert jelenleg folyamatban van az ahhoz kapcsolódó 
közbeszerzési eljárás lefolytatása, így pontos egységárral tervezni jelenleg nem tudunk, de 
tízszeres, illetőleg húszszoros áremelkedés várható, amely önkormányzatunk számára jelentős 
többletkiadást jelent majd a jövőben. Ezért javaslom, az 1. számú megoldást, amellyel a várható 
áremelkedés, a műszaki beavatkozás terhe mellett is jelentős költségmérséklést eredményez. 

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. az általa megadott árajánlatban arról tájékoztatott, hogy 
a közvilágítás működésének módosítása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bek. 2. pontja alapján az önkormányzat 
feladata a közvilágításról való gondoskodás és az Mötv. 81. § (3) bek. c) pontja szerint a jegyző 
gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. 
A közvilágítás biztosítása önkormányzati feladat (a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény /Mötv./ 13. § (1) bek. 2. pont). Hivatkozással az E.ON Áramhálózati 
Zrt. Elosztói Üzletszabályzatának 7.9 pontjában foglaltakra (A közvilágítási berendezés 
közvilágítási naptártól eltérő üzemidejének jóváhagyására a jegyző az illetékes.), a közvilágítási 
berendezés közvilágítási naptártól eltérő üzemidejére vonatkozó kérelmet csak a jegyző által aláírt 
okiratban fogadhatnak el. Ezen kívül kérte a Szolgáltató, hogy a jegyző igazolja azt is, hogy a 
helyileg illetékes rendőrkapitányságot és közútkezelőt tájékoztatta a közvilágítás kapcsolási 
idejének várható megváltoztatásáról, és ehhez az érintettek hozzájárulnak. 
Tájékoztatott továbbá a Szolgáltató, hogy a közvilágítás hiánya miatt bekövetkezett balesetekkel, 
káreseményekkel és egyéb bűncselekményekkel kapcsolatban kizárólag a közvilágításra kötelezett 
(jelen esetben az önkormányzat) tartozik felelősséggel.  
Meg kívánom jegyezni, hogy a települési közvilágítás biztosítása ugyan kötelező önkormányzati 
feladat, annak mértékére vonatkozóan jogszabályi előírás - a közvilágításról szóló 11/1985. (XI. 
30) IpM rendeletet 2009. január 1.-jei hatályon kívül helyezése óta – nincs. A közvilágítás 
világítástechnikai követelményeire vonatkozóan létezik ugyan egy szabvány (az MSZ EN 13201-
1), amely jogi kötelező erővel nem bír, de a bíróságok ítélkezési gyakorlatában megjelenik, akként, 
hogy amennyiben a nem megfelelő közvilágítás miatt történik a településen egy esemény, legyen 



az közúti baleset, rablás, vagy éppen nagy kárt okozó betörés, az igazságügyi szakértő és a bíró a 
szabvány előírásait veszi alapul a szakvélemény elkészítésekor, illetőleg az ítélet meghozatalkor.  
 
Tekintettel arra, hogy a tervezett, közvilágítást érintő intézkedések pénzügyi 
kötelezettségvállalással járnak, a Képviselő-testület intézkedést jóváhagyó döntése 
nélkülözhetetlen. 
 
Komló Város Önkormányzatnak a fent felsorolt bármely műszaki megoldás választása esetén a 
bekerülési költség egyidejű vállalása mellett gondoskodnia kell az energiaválság megszűnése, 
illetve az energiaárak realizálódása után a most kiválasztásra kerülő beruházás 
visszaprogramozásának költségéről is, így javaslom, hogy a 2023. évi költségvetés tervezése során 
a választott beruházás duplikált költsége kerüljön tervezésre. 
 
A közvilágítás tervezett, drasztikus korlátozása miatt megkerestem a Rendőrkapitányságot és az 
Állami Közútkezelőt, amelyre az előterjesztés készítésének idejéig válasz nem érkezett. 
Több fordulóban egyeztettem a Belügyminisztérium képviselőjével az energiaválság állami 
kezelési lehetőségéről. Az egyértelműen kiderült, hogy jelenleg a Minisztériumok is adatgyűjtési, 
felmérési fázisban vannak és döntés csak ezek ismeretében várható. Önkormányzati korlátozások 
nélkül állami támogatás nem várható. Tudom, hogy ezek a lépések nem népszerűek, de 
kényszerpályán vagyunk és az energiaár robbanásnak, valamint a háborúnak sajnos ez a 
következménye. 
Néhány adat a probléma megértéséhez: 

- 200 Ft/kWh díj esetén a jelenlegi közel 20 millió forintos költség 220 millió forintra 
változik, 50%-os csökkentés esetén a működtetési költség 120 millió forint; 

- 400 Ft/kWh díj esetén a jelenlegi 20 millió forintos költség 440 millió forintra változik, 50 
%-os csökkentés esetén a működési költség 230 millió forint; 

- a végleges árat reményeim szerint – november közepén, végén megtudjuk, de ha az átlagot 
veszem, akkor az üzemeltetési költség 175 millió forintba fog kerülni. A legszélsőségesebb 
esetben (3. sz. melléklet) ehhez még közel 39 millió forint beruházási költség is párosul.  
 

Költségvetési stabilitásunk megőrzése érdekében elkerülhetetlen az Önkormányzat által 
fenntartott költségvetési szervek (intézmények) és az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok 
energiafelhasználásának szükségesség-arányosság szerinti csökkentése is. 
Ennek részeként hívtam fel rövid határidővel minden intézményvezetőt, hogy 2022. október 7. 
napjáig készítsenek az intézményükre vonatkozó energiamegtakarítási intézkedési tervet, szem 
előtt tartva azt a célt, hogy a 2021. november 1. és 2022. április 30. között időszakra vetítve az idei 
fűtési szezonban legalább 25 %-os energiamegtakarítás realizálódjon, az Önkormányzat egészére 
nézve. 
Ezzel párhuzamosan, 2022. október 5. napján érkezett Balla György miniszteri biztos úr 
megkeresése, amelyben felhívta az önkormányzatokat, hogy tárják fel és tegyék meg azon 
intézkedéseket, amelyekkel az energiafelhasználás és ezzel együtt az energiakiadások 
csökkenthetők, közfeladataik kiadásai racionalizálhatók, illetve a bevételeik növelhetők. Egyben 
felkérte az önkormányzatokat, hogy 2022. október 12. napjáig válaszlevelükben tájékoztassák az 
energiaárak-változása miatti várható kiadásaik mértékéről és a már végrehajtott, illetve 
végrehajtani tervezett energiamegtakarítási intézkedéseikről.  
 



Az intézményi intézkedési tervek, illetőleg intézményvezetői tájékoztatók határidőre beérkeztek, 
amelyek jelen előterjesztés 1. sz. mellékleteiként kerültek csatolásra. (Itt tájékoztatom a T. 
Képviselő-testületet továbbá arról, hogy Komló Város Önkormányzat Városgondnokság vezetője 
szóban tájékoztatott arról, hogy az intézmény a lehető legrövidebb időn belül átáll vegyes tüzelésű 
fűtésre.) 
 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló 
Komlói Fűtőerőmű Zrt. vagyonkezelésében lévő Városi Sportközpont működési feltételei 
egyelőre adottak, ezért az változatlanul működik tovább. 
A Komlói Bányász Sport Kör Kft. üzemeltetésében álló önkormányzati ingatlanokban az 
ügyvezetés tájékoztatott arról, hogy kiemelt figyelemmel jár el az energiamegtakarítás minél 
hatékonyabba megvalósítása érdekében, és az e körbe tartozó intézkedéseket a létesítményt 
használókkal is betartatja. 
 
Miniszteri biztos urat válaszlevelemben tájékoztattam jelen előterjesztés, valamint a napirenden 
szereplő intézkedési tervek lényegi tartalmáról, egyúttal kértem, hogy lehetőségeihez mérten 
járjon közben Komló Város Önkormányzatnak a lehető legnagyobb „rezsi-kompenzációban” való 
részesítése érdekében. 
 
Önkormányzatunk költségvetésének egyensúlyban tartására tekintettel kérem a Tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy ez előterjesztést tárgyalja meg és az illetékes bizottságok véleményének 
figyelembevételével az intézkedési terveket jóváhagyni szíveskedjen! 
 
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
Bizottság, valamint a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság véleményének 
figyelembevételével - megtárgyalta „Komló Város Önkormányzat energiaválság miatti, az egyes 
intézmények intézkedési terveiből összeálló energiamegtakarítási tervének jóváhagyása” című 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület megismerte Komló Város Önkormányzat intézményeinek 
energiamegtakarításra irányuló intézkedési terveit, amelyek - a 2021. november 1. és 2022. 
április 30. között időszakra vetítve - a 2022-2023. évi fűtési szezonban legalább 25 %-os  
energiamegtakarítás realizálódását célozzák, az Önkormányzat egészét tekintve. 
 

2. Az 1. pontban megjelölt intézkedési terveket a Képviselő-testület - a fennálló 
energiaválságra adott válaszlépésként – jóváhagyja, az alábbi intézkedésekre és célokra 
kiemelt figyelemmel: 

2.1. Komló Város Önkormányzat elsődleges célja, 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. 
 
2.2. A távhő szolgáltatást ellátó hőközpontok oly módon kerülnek beállításra, hogy 
az adott épületben a feladat-ellátásra irányadó minimális hőmérséklet biztosított 
legyen. Mindezek mellett az adott önkormányzati foglalkoztatott a szabályozható 
fűtésszelepek megfelelő használatával, és a villamosenergia felhasználás 



csökkentésével jogosult és köteles hozzájárulni az Önkormányzat 
energiamegtakarítási törekvéseihez. 
 
2.4. A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási időtartamának 
változatlanul hagyása, de tömbösítése mellett heti három munkanapnyi távmunka 
elrendelésére kerül sor, azzal, hogy a távmunka ideje alatt a fűtés mindössze 16 
fokos temperálást lát el.  
 
2.5. Az óvodák és bölcsődék változatlanul ellátják a köznevelési feladatokat a fenti 
takarékossági előírások maximális betartása mellett. 
 
2.6. A Komlói Színház- és Hangversenyterem épülete a Komlói Amatőr Színházi 
Találkozót követően bezárására kerül, oly módon, hogy a bérletet váltottak 
megfelelő kompenzációban részesüljenek. A Színházat igénybe vevő csoportok a 
bezárást követően a Közösségek Háza épületét vehetik igénybe, amely a fenti 
szabályok betartása mellett változatlan szolgáltatást nyújt.  
 
2.7. A József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény épülete –
folyamatban lévő felújítására tekintettel - nem igényel külön intézkedést, 
beavatkozást.  

 
2.8. A Komló Városi Sportközpont épülete a fenti szabályok betartása mellett 
továbbra is üzemel, biztosítja az iskolák úszás oktatását és az NB I-es kézilabda 
csapat működését. 

 
2.9. A karácsonyi díszkivilágítás az Ünnepek alatt várhatóan nem kerül 
kihelyezésre. 

 
2.10. Kizárólag a nemzeti ünnepekhez és jelentős eseményekhez kapcsolódó, kis 
költségű és kevés energiát igénylő rendezvények kerülnek megtartásra, minden más 
rendezvény takarékossági okokból elmarad. 
 

 

3. A: A Képviselő-testület a közvilágítási  feladatellátáshoz kapcsolódó villamosenergia 
megtakarítás kapcsán úgy dönt, hogy az  az előterjesztésben szereplő 1. sz. megoldást 
fogadja el, azaz a közvilágítás a teljes város területén 22 és 4 óra között lekapcsolásra kerül. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az E.ON Áramhálózati Zrt-vel bruttó 
4.249.836 Forint összegben kiépítéshez kapcsolódó szerződést aláírja, azzal, hogy a 
Szolgáltató a kapcsolódó kiépítés 2023. január hónapban kezdje meg. 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, az önkormányzat 2023. évi költségvetési 
rendeletének tervezése során bruttó 4.249.836 Forint összegű előirányzat szerepeltetéséről 
gondoskodjon.  
 
Felelős:  Polics József polgármester 
Határid ő:  2022. november 15. 
 
B: A képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a közvilágítási energia megtakarítás 
kapcsán folytasson további tárgyalásokat a Belügyminisztériummal és a Szolgáltatóval. A 



tárgyalás eredményének függvényében egy hónapon belül terjesszen újabb javaslatot a 
Képviselő-testület elé. 

 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
Határid ő:  2023. február 15. 
 

 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézkedési tervekben foglaltak 

végrehajtásának alakulásáról a Képviselő-testület soron következő rendes ülésén 
számoljon be. 
 

Felelős:  Polics József polgármester 
  Határid ő:  értelem szerint 
 
 

Komló, 2022. október 14. 

 

         Polics József 
 polgármester 

 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. sz. melléklet 
 

  
 

 

 

A K OMLÓI  KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI  HIVATAL  
és  

KOMLÓ  VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ 
SZERVEZET 

 

ENERGIAVÁLSÁG MIATTI 
 INTÉZKEDÉSI TERVE 

 
 
 

 
 
 

 

 

Az intézkedési tervet Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ___________ sz. 
határozatával fogadta el.  

Az intézkedési tervről Mánfa Község Önkormányzata 2022. _________ napján értesítésre került. 
 

 

 

 

  



 

I. Bevezető 

A 2022. évben bekövetkezett energiaválság miatt Komló Város Önkormányzat (továbbiakban: 
Önkormányzat) – minden közfeladatot ellátóhoz hasonlóan - számos megtakarítási intézkedésre 
kényszerül. Ennek a részét képezi az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek 
(intézmények) és az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok energiafelhasználásának 
szükségesség-arányosság szerinti csökkentése.  

 

II. Az energiamegtakarítási intézkedési terv célja  

Az energiaválság miatti intézkedési terv (továbbiakban: intézkedési terv; terv) készítésének célja, 
hogy a terv végrehajtásával a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal épületének 
energiafelhasználásában - a kormányzati intézkedésekhez igazodva – 2021. november 1. és 2022. 
április 30. közötti időszakhoz viszonyítva legalább 25 %-os energiamegtakarítás realizálódjon.  

A tervben azon energiamegtakarítási intézkedések kerülnek szabályozásra, amelyek minimális 
költségráfordítással igazolható energiamegtakarítást képesek elérni.  Kiemelt hangsúlyt kapnak a 
hivatali épülethasználók szemléletformálása révén elérhető energiamegtakarítási módok. 

 

III. Energiamegtakarítást célzó intézkedések 

III. 1. A hivatali ügyfélfogadás rend módosítása 

A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában az ügyfélfogadás rendje akként módosul, 
hogy az általános ügyfélfogadás hétfőn 8.00 órától 17.30 óráig és kedden 8.00 órától 16.00 
óráig biztosított. A szerdai ügyfélfogadás megszűnik, azonban az ügyfélfogadás heti 
időtartama nem változik. Az ügyintézés folyamatossága, a posta átvétele és a halaszthatatlan 
ügyek intézése a járványhelyzeti időszakhoz hasonlóan biztosított lesz. 
Szerdától kötelező a távmunkavégzés, amely által a Hivatal villamosenergia- és fűtési 
energiaigénye a naptári hét 5 napján jelentős mértékben csökkenhet. (Csak egyszeri 
„felf űtésre” van szükség, a hétfői munkanapon, ezt követően már csak a hőfok szinten tartására 
van szükség).  
Azon munkakörökben, ahol a távmunkavégzés nem (vagy aránytalan nehézség árán) 
lehetséges, szerdán 16.00 óráig biztosított a hivatali munkavégzés. Csütörtökön és pénteken a 
távmunkavégzés kötelező. A szerda 16.00 és péntek 12.00 óra között időszakban történő 
munkavégzés előzetes, irodavezető felé tett bejelentéshez és irodavezetői engedélyezéshez 
kötött.  
Az irodavezető felhatalmazást kap az általános munkarendtől eltérő munkavégzés – jegyzővel 
egyeztetett módon történő – elrendelésére. 

 

III. 2. Hivatali h őfok korlátozás 

A Hivatal hosszabb idejű tartózkodására szolgáló helyiségeiben (irodai szobák, étkezők) 
irányadó hőfok egységesen legfeljebb 20 ºC fok. E hőfokot a szolgáltató központilag állítja be 
a hőközpontban, így a hivatali dolgozóknak csupán arra kell ügyelniük, hogy a radiátorok 



hőfokszabályozói az adott helyiség adottságainak megfelelően kerüljenek beállításra. (Pl. amíg 
az épület több külső falával határolt helyiségekben /sarokiroda/ adott esetben 5-ös fokozatba, 
addig a belső, „körbefűtött” helyiségekben elegendő lehet 3-as fokozatba állítani a 
hőfokszabályozót a legfeljebb 20 ºC fokos hőmérséklet eléréséhez.) 

A hőközpont minden héten hétfőn reggel 5 órakor kapcsol be, és pénteken 12 órakor kapcsol 
ki azzal, hogy a temperáló fűtés központilag 14 ºC fokra kerül beállításra.  

A fűtést a fent meghatározott helyiségekben minden hét keddjén legkésőbb 16 órakor (szerdai 
munkavégzés esetén legkésőbb szerdán 16 órakor) temperáló üzemmódba kell helyeznie az ott 
dolgozó foglalkoztatottnak (radiátorok hőfokszabályozóján „csillag/hópihe” állás).  
 
Gondoskodni kell arról, hogy a hét első munkanapjának kezdetén a fenti helyiségekben a 
hőmérséklet elérje a legfeljebb 20 ºC fokot. Ennek érdekében a takarító személyzet vasárnap 
20 és 22 óra között a hőfokszabályozót feltekeri. 

A hétfői munkakezdetkor a hivatali dolgozó (távolléte esetén az irodavezető, vagy az általa 
megbízott személy) köteles a legfeljebb 20 ºC fokos hőmérséklet eléréséhez szükséges állásba 
állítani a hőfokszabályozót, hogy az egyes helyiségek közötti hőmennyiségfelvétel 
aránytalansága elkerülhető legyen.   

 
III. 3. A Hivatal közös helyiségeinek energiafelhasználása 
 
A Hivatal I. emeleti Kistanácskozója (továbbiakban: Kistanácskozó) – annak eseti jellegű 
használata miatt - elsősorban klímával kerül felfűtésre. 
 
Az esküvőket lehetőség szerint szerda délelőttre a Kistanácskozóba kell szervezni. 
Amennyiben az esküvő mégis a Hivatal II. emeleti Nagytermében kerül megtartásra, úgy azt 
szintén klímával kell felfűteni a rendezvényt megelőző 1 órán belül. 

 
A Képviselő-testület rendes és rendkívüli üléseit egyaránt a Kistanácskozóban kell megtartani. 
 
A szélesebb körű, több személy bevonásával járó tanácskozások és egyeztetések a 
Kistanácskozóban, annak foglaltsága esetén pedig a Hivatal II. emeletének 204. szobájában 
tartandók.  
 
A fentiek miatt besűrűsödő teremigények INTRANET rendszerben való pontos rögzítésére 
fokozott figyelmet kell szentelni. 
 
A Hivatal folyosóin legfeljebb minden második lámpatest üzemelhet. E világítótesteket csak 
szükséges esetekben, elsősorban ügyfélfogadási időben lehet használni. 
 
Az irodai szobákban és étkezőkben a mennyezeti lámpatestek használata csak különösen 
indokolt esetben lehetséges, főszabály szerint az asztali lámpákat kell használni. 
 
A személyfelvonó nem üzemel, azt kérésre és kizárólag indokolt esetben a portaszolgálat 
indítja be. (Erről az ügyfeleket tábla kihelyezésével kell tájékoztatni). 

 



Az étkezőkben a hűtőszekrényeket a szerdai munkavégzés befejezésekor a legenyhébb hűtést 
biztosító fokozatra kell állítani. Az élelmiszerek indokolatlan hűtését el kell kerülni. (Pl. lejárt 
szavatosságú, vagy hosszú ideje érintetlen élelmiszerek, ill. az aznapi ebédhez nem kapcsolódó 
élelmiszerek hűtőből való eltávolítása). 
A szerdai munkavégzés befejezésekor a még üzemelő hűtőszekrényt is le kell állítani (a 
villamoshálózatból ki kell húzni), az esetlegesen hűtést igénylő élelmiszereket felcímkézve a 
polgármesteri ebédlőben üzemelő hűtőszekrényben kell elhelyezni.  
Az elektromos vízmelegítőket (bojler) és a mikrókat is áramtalanítani kell minden héten szerda 
12 órától a következő hét hétfő 7 óráig, amelynek megtörténtéért a gondnok és a 
takarítószemélyzet felelős. 
 
A folyosókon elhelyezett ballonos ivóvíz adagolókat a villamosenergia hálózatról a teljes 
megtakarítási időszakra le kell kapcsolni, azokból csak szobahőmérsékletű víz vételezése 
történik. 
 
A Hivatal takarítása során fokozott figyelemmel kell lenni arra, hogy csak az adott, takarítás 
alatt lévő helyiségben és az érintett folyosószakaszon éghet lámpatest, más helyiségben ezen 
időszak alatt a lámpatestek égetése szigorúan tilos! 
 
A Hivatal klubhelyiségében a fűtés temperáló fokozaton üzemel. Az irattári helyiségben, 
valamint a légópincében zárt szelepek mellett az átmenő vezetékek biztosítják a temperálást. 
 
A jelen pontban foglaltak betartatása és gyakori ellenőrzése – a szelepellenőrzés kivételével – 
az irodavezetők joga és kötelessége. 
 
A szelepállítás (azaz a hőfokszabályozók tekerhetőségének) ellenőrzése a gondnok feladata. 
Amennyiben valahol az nem működik megfelelően, a javításról/cseréről haladéktalanul és 
soron kívül gondoskodni kell.  

 
 

III. 4. A hivatali dolgozó egyéni intézkedési körébe és felelősségébe tartozó megtakarítási 
eszközök 

Minden irodába asztali lámpát biztosít a Hivatal, az irodai mennyezeti lámpák használatának 
kiváltása érdekében. Az ügyfélfogadás, valamint a többszemélyes értekezletek idejének 
kivételével az irodai mennyezeti lámpák használata tilos.  

A hivatali dolgozó fokozott figyelemmel köteles lenni arra, hogy villamosenergia csak a 
feltétlenül szükséges mértékben és esetekben kerüljön fogyasztásra (lámpák, monitorok, 
számítógépek, és egyéb nagyfogyasztók indokolatlan használatának elkerülése).  
 
Az iroda hősugárzóval, vagy villamosenergia hálózatról üzemelő más eszközzel való fűtése 
tilos. Ez alól kivételt képeznek azon esetek, amikor az adott iroda dolgozója a papíralapú és 
elektronikus posta átvétele (és szkennelése) érdekében, vagy más, az irodavezető által 
engedélyezett célból legfeljebb 2 óra időtartamban tartózkodik a helyiségben. 
 
Egyéni dolgozói felelősségi körbe tartozik a III. 2. pontban részletezett, radiátor-
hőfokszabályozókra vonatkozó rendelkezések maradéktalan betartása is. 



 

IV. Az intézkedési terv végrehajtása 

A Hivatal épületének energiafelhasználását a Városüzemeltetési- és Fejlesztési Iroda vezetőjének 
irányítása mellett a gondnok minden hét hétfői napjának munkakezdetén leolvassa. Az így kapott 
értékeket nyilvántartás (valamint a szolgáltató számlájában közöltekkel való összevetés) céljából 
rögzíteni szükséges. Az új értékekkel frissített táblázatot a tárgyhónapot követő 8. napig 
megküldeni szükséges a polgármesternek, az alpolgármesternek, a jegyzőnek és az aljegyzőnek, 
e-mail útján. 

 
A fűtésre vonatkozó szabályokat a fűtési rendszer bekapcsolásától kell alkalmazni. 
Az ügyfélfogadásra és a távmunkavégzésre vonatkozó, valamint az ahhoz kapcsolódó szabályokat 
2022. november 1. napjától kell alkalmazni. 
Minden másra (pl. villamosenergia megtakarítás) vonatkozóan az intézkedési terv annak 
Képviselő-testület általi jóváhagyásának, és aláírásának napjától végrehajtandó. 
 
V. Az intézkedési tervben foglaltakkal összefüggő módosítások és azok határideje 

A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása; a 
Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban alkalmazott atipikus foglalkoztatási formák részletes 
szabályairól szóló 5/2022. (IV. 20.) sz. jegyzői utasítás módosítása;  a hivatali munkaidőn kívüli 
anyakönyvvezetői szolgáltatások feltételeiről szóló 23/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 
módosítása; az intézkedési tervhez igazodó, új hivatali munkarendet szabályozó jegyzői utasítás 
kiadása: legkésőbb 2022. október 30. napjáig. 

 
Komló, 2022. október __. 
 
 
 
              Polics József         dr. Vaskó Ernő 
              polgármester         címzetes főjegyző 
 

 

Kiss Béláné 
igazgató 

Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























































Cég neve:

Megrendelő neve:

Megrendelő székhelye:

Megrendelő adószáma: 15724100202

Megrendelő cégjegyzékszáma: -

Árajánlat érvényessége: 2022. 12. 15.

A szolgáltatás tervezett időpontja:

Munkavégzés címe:

Fizetési határidő: A számla kézhezvételétől számított 30 nap

Munkavégzés ideje:

Munka megnevezése:

Szerződéses összeg (Nettó): 1 673 164 Ft

451 754 Ft

2 124 918 Ft

Jelen tájékoztató nem jelent az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. -re nézve kötelezettség vállalást.

A Felek kölcsönösen kizárják a Polgári Törvénykönyv 6:77. § (1) bekezdés szerinti általános szerződési feltétel alkalmazását.

Amennyiben feltételeinket elfogadják akkor az árajánlat egy példányát aláírva, a fenti címünkre megküldeni szíveskedjenek.

Dátum: 

Megrendelő                         Aláírás

Dátum: 

Aláírás

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 

Megegyezés szerint.

ÁFA összege

Számla végösszege (Bruttó):

A vállalkozói díj eltérő műszaki tartalom függvényében, egyeztetés alapján változhat. Amennyiben a Vállalkozónak a munkálat végzése közben további olyan, a vállalkozói díj 

meghatározásánál figyelembe nem vett munkát vagy további rendellenesség javítását kell elvégeznie, amelyet az Ajánlat nem tartalmaz, a Vállalkozó jogosult az Ajánlatban 

foglaltakon túl ezt a munkálatot és felmerülő költségét kiszámlázni a Megrendelő felé.

A Felek esetleges károkozás esetén kötelesek a másik félnek az okozott közvetlen károkat (kivéve elmaradt vagyoni előny) megtéríteni.

Műszaki tartlom: 51 db (napnyugta BE, 22:00 KI, 4:00 BE, napkelte KI) vezérlő készülék átprogramozása.

51 db TR állomás

Árajánlat

7300 Komló, Városház tér 3.

Komló 51 db közvilágítási vezérlő készülék speciális átprogramozása.

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 

Komló Város Önkormányzat

Munkaidőben (7.30-15.30)



Cég neve:

Megrendelő neve:

Megrendelő székhelye:

Megrendelő adószáma: 15724100202

Megrendelő cégjegyzékszáma: -

Árajánlat érvényessége: 2022. 12. 15.

A szolgáltatás tervezett időpontja:

Munkavégzés címe:

Fizetési határidő: A számla kézhezvételétől számított 30 nap

Munkavégzés ideje:

Munka megnevezése:

Szerződéses összeg (Nettó): 5 803 889 Ft

1 567 050 Ft

7 370 939 Ft

Jelen tájékoztató nem jelent az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. -re nézve kötelezettség vállalást.

A Felek kölcsönösen kizárják a Polgári Törvénykönyv 6:77. § (1) bekezdés szerinti általános szerződési feltétel alkalmazását.

Amennyiben feltételeinket elfogadják akkor az árajánlat egy példányát aláírva, a fenti címünkre megküldeni szíveskedjenek.

Dátum: 

Megrendelő                         Aláírás

Dátum: 

Árajánlat

7300 Komló, Városház tér 3.

Komló 19 db közvilágítási vezérlő modul bővítése, továbbá 32 db speciális programozású vezérlő készülék felszerelése.

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 

Komló Város Önkormányzat

Munkaidőben (7.30-15.30)

Aláírás

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 

Megegyezés szerint.

ÁFA összege

Számla végösszege (Bruttó):

A vállalkozói díj eltérő műszaki tartalom függvényében, egyeztetés alapján változhat. Amennyiben a Vállalkozónak a munkálat végzése közben további olyan, a vállalkozói díj 

meghatározásánál figyelembe nem vett munkát vagy további rendellenesség javítását kell elvégeznie, amelyet az Ajánlat nem tartalmaz, a Vállalkozó jogosult az Ajánlatban 

foglaltakon túl ezt a munkálatot és felmerülő költségét kiszámlázni a Megrendelő felé.

A Felek esetleges károkozás esetén kötelesek a másik félnek az okozott közvetlen károkat (kivéve elmaradt vagyoni előny) megtéríteni.

Műszaki tartlom: 19 db transzformátor állomásban meglévő közvilágiítási vezérlés duplikálása, meglévő közvilágítási modul átvezetékezésével, továbbá  32 db (napnyugta BE, 22:00 KI, 4:00 BE, 

napkelte KI) vezérlő készülék átprogramozása.

19db TR állomás



Cég neve:

Megrendelő neve:

Megrendelő székhelye:

Megrendelő adószáma: 15724100202

Megrendelő cégjegyzékszáma: -

Árajánlat érvényessége: 2022. 12. 15.

A szolgáltatás tervezett időpontja:

Munkavégzés címe:

Fizetési határidő: A számla kézhezvételétől számított 30 nap

Munkavégzés ideje:

Munka megnevezése:

Szerződéses összeg (Nettó): 15 256 200 Ft

0 Ft

15 256 200 Ft

0 Ft

4 119 174 Ft

19 375 374 Ft

Jelen tájékoztató nem jelent az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. -re nézve kötelezettség vállalást.

A Felek kölcsönösen kizárják a Polgári Törvénykönyv 6:77. § (1) bekezdés szerinti általános szerződési feltétel alkalmazását.

Amennyiben feltételeinket elfogadják akkor az árajánlat egy példányát aláírva, a fenti címünkre megküldeni szíveskedjenek.

Dátum: 

Megrendelő                         Aláírás

Dátum: 

Árajánlat

7300 Komló, Városház tér 3.

Komló minden második közvilágítási fényforrás kikapcsolása (1295 db)

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 

Komló Város Önkormányzat

Munkaidőben (7.30-15.30)

Aláírás
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 

Megegyezés szerint.

ÁFA összege

Számla végösszege (Bruttó):

Szerződéses összeg Anyag része:

Szerződéses összeg Saját teljesítés része:

Szerződéses összeg Idegen teljesítés része:

A vállalkozói díj eltérő műszaki tartalom függvényében, egyeztetés alapján változhat. Amennyiben a Vállalkozónak a munkálat végzése közben további olyan, a vállalkozói díj 

meghatározásánál figyelembe nem vett munkát vagy további rendellenesség javítását kell elvégeznie, amelyet az Ajánlat nem tartalmaz, a Vállalkozó jogosult az Ajánlatban 

foglaltakon túl ezt a munkálatot és felmerülő költségét kiszámlázni a Megrendelő felé.

A Felek esetleges károkozás esetén kötelesek a másik félnek az okozott közvetlen károkat (kivéve elmaradt vagyoni előny) megtéríteni.

Műszaki tartlom: Minden második fényforrás kikapcsolása.

Komló

W10648
Szövegdoboz
2022.10.12.
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