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Komló Város Önkormányzat energiaválság miatti, az egyes intézmények 

intézkedési terveiből összeálló energiamegtakarítási tervének jóváhagyása 
 

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. 
 
2.3. 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 14 fokos temperálást lát el.  
 
2.4. Az óvodák és bölcsődék változatlanul ellátják a köznevelési feladatokat a 
fenti takarékossági előírások maximális betartása mellett. 
 
2.5. 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.  
 
2.6 A József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény épülete –
folyamatban lévő felújítására tekintettel - nem igényel külön intézkedést, 
beavatkozást.  

 
2.7. 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. 

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

 
2.9. 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 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 folyamatosan tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
 
Felelős:   Polics József polgármester 
Határid ő:  értelem szerint 

 

K.m.f. 
 

  dr. Vaskó Ernő                     Polics József  
             címzetes főjegyző          polgármester 


