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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. október 13-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

134/2022. (X. 13.) KT. számú HATÁROZAT 

 

az energiamegtakarítással kapcsolatos szükséges intézkedések megtételéről 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselős-testülete megtárgyalta az energiamegtakarítással 

kapcsolatos szükséges intézkedések megtárgyalásáról szóló határozatot és az alábbi döntést 

hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 

energiamegtakarítással kapcsolatos szükséges intézkedéseiről készített tervet a jelen 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri az érintett szervezetek vezetőit az intézkedési tervben 

foglaltak végrehajtására és betartatására. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: 1.: Szeli Zoltán polgármester  

   2.: Szeli Zoltán polgármester, dr. Lajter Zoltán jegyző, intézményvezetők 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

     Szeli Zoltán s.k.      Dr. Lajter Zoltán s.k. 

       polgármester       jegyző 

 

 

 

A kivonat másolat hiteléül: 

 

Tiszacsege, 2022. október 13. 

 

 

 

   Berecz Klaudia 

 jegyzőkönyvvezető 

 



 

1. számú melléklet a 134/2022. (X. 13.) KT. számú határozathoz 
 
 

ENERGIAFELHASZNÁLÁST CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSI TERV 

 

Önkormányzati 

feladatellátást 

szolgáló épületek 

Intézkedés 

Éves földgáz 

felhasználás 

mennyisége 

(m3) 

Földgáz 

felhasználás 

csökkentésének 

várható 

mértéke (m3) 

éves szinten 

Földgáz 

felhasználás 

csökkentésének 

várható 

mértéke (%) 

Éves földgáz 

felhasználás 

várható 

mennyisége az 

intézkedések 

megtétele után 

4066 Tiszacsege, 

Kossuth u. 5. 

Önkormányzat 

épülete 

Hétfőtől szerdáig munkaidőben 20 ºC hőmérséklet biztosítása. 

Home Office bevezetése a köztisztviselőknek 2022. november 

07. napi héttől a csütörtöki és pénteki napokra vonatkozóan.  

Figyelemmel arra, hogy a Hivatal épületében található a 

Kormányablak, ezért a földszinti épületrész fűtése a csütörtök 

és pénteki napok vonatkozásában még megbeszélés tárgyát 

képezik. A Kormányablak részére tovább számlázásra kerül a 

gázdíj 10,01 %-a, mely mennyiség levonásra került a Hivatal 

épületének összfogyasztásából. Munkaidőn kívül temperáló 

fűtés az épület egészében. 

12 258 3 677 30 8 581 

4066 Tiszacsege, 

Óvoda u. 3/a. 

Városi Óvoda, 

Konyha 

A gázfogyasztás a konyhai részen képződik. A fűtés 

elektromos árammal (hőszivattyúval) van megoldva. Az 

alkalomszerűen vagy ritkán használt épületrészekben, 
762 0 0 762 



 

helyiségekben a fűtést nem szabad elindítani /teljesen le kell 

állítani, téliesíteni.  

Amennyiben a fűtési rendszer kialakítása miatt nem 

megoldható, akkor ezekben a helyiségekben csak temperáló 

fűtés (5-8 ºC) alkalmazható. 

Az épületek, napi szinten irodai (ülő) munkára használt 

helyiségeiben a max. hőmérséklet nem lehet több, mint 20 ºC. 

A gyermekek által használt helységekben /nevelő-oktató 

helységek, szociális helységek/ biztosítani kell a min. 22 ºC -

ot, az e fölötti hőmérsékletet lehetőleg kerülni kell. 

A földgáz a konyhán kerül felhasználásra. 

4066 Tiszacsege, 

Kossuth u. 3. 

Városi Könyvtár 

A fűtés csak egy irodában indulhat el, amelyben a dolgozók 

kerülnek elhelyezésre. Ettől függetlenül a könyvkölcsönzés 

zökkenőmentesen biztosított a látogatók részére, illetve a 

könyvkiadó automata is használható. Az épület többi 

helyiségében temperáló fűtés alkalmazandó.  

5 512 3 858 70 1 654 

4066 Tiszacsege, Fő 

u. 71. Kommunális 

szolgáltató 

telephely 

Az épületek napi szinten irodai (ülő) munkára használt 

helyiségeiben a max. hőmérséklet nem lehet több, mint 20 ºC. 

Az alkalomszerűen vagy ritkán használt épületekben, 

helyiségekben, a fűtést nem szabad elindítani /teljesen le kell 

állítani, téliesíteni. Amennyiben a fűtési rendszer kialakítása 

miatt nem megoldható, akkor ezekben a helyiségekben csak 

temperáló fűtés (5-8 ºC) alkalmazható.  

Fafűtés - - - 



 

A közfoglalkoztatottak részére a kazánház melegedőnek van 

kijelölve. A Gyermekjóléti Szolgálat részére rendelkezésre álló 

helyiségekben is a 20 ºC az irányadó. 

4066 Tiszacsege, Fő 

u. 55. Szolgáltató 

csarnok 

Az épületben csak temperáló fűtés (5-8 ºC) alkalmazható. 

Amennyiben kibérlik a helyiséget, úgy a bérlőnek kell vállalnia 

az épület összes rezsi költségét. 
3 300 2 640 80 660 

4066 Tiszacsege, Fő 

u. 42. Orvosi 

rendelő 

Az épület hátsó, nem korszerűsített része lezárásra kerül, 

egyúttal a fűtési hálózatról leválasztódik. Így a továbbiakban 

csak a 2. számú háziorvosi körzet (4,2 %-át fizeti a háziorvos 

a gázdíjnak, mely mennyiség kivételre került az épület 

összfogyasztásából), és az ügyeleti feladatok ellátása 

érdekében működik az épület. A leválasztást követően 

folyamatosan ellenőrzésre kerül a mérőóra, hogy a 

leválasztással a tavalyi évhez képest mekkora megtakarítás 

érhető el. Az épületben az orvosi ügyelet 2022. december 31-

ig biztosan működni fog, ezen túlmenően nem tudunk további 

információkat. Így tárgyalás alapját képezi majd az egyes 

egészségügyi szolgálatások egy épületbe történő összevonása 

az ügyelet esetleges megszűnése esetén. 

11 578 5 789 50 5 789 

4066 Tiszacsege, Fő 

u. 29. Orvosi 

rendelő 

Az 1. számú háziorvosi körzet, a védőnői szolgálat, a labor és 

a gyermekorvosi körzet található. A rezsidíjak 50 %-a kerül 

tovább számlázásra az egészségügyi szolgáltatók felé. Ezért 

kivételre került itt ez a mennyiség az épület 

1 534 153 10 1 381 



 

összfogyasztásából. Az épület nem használt helyiségeiben 

temperáló (5-8 ºC-os) fűtés alkalmazható. 

4066 Tiszacsege, Fő 

u. 95. Iskola 

konyha 

A Tankerület részéről kerül az Önkormányzat irányába tovább 

számlázásra a gázdíj. 2022. október 1-jétől 88-90 Ft/kWh-ért 

vásárolja a Tankerület. Gázfogyasztás a főzésre/sütésre 

használt energiából és az ebédlő fűtéséből adódik. A 

Tankerülettel egyeztetést kezdeményezünk az ebédlő fűtéséből 

adódó költségek esetleges részbeni átvállalásáról. 

13 572 3 393 25 10 179 

4066 Tiszacsege, 

Ipar u. 1. 

Köztemető, 

Ravatalozó 

Maximum 18 ºC-ra fűthető fel a ravatalozó, illetve az egyéb 

helyiségek. Fafűtés - - - 

4066 Tiszacsege, 

Fürdő u. 6. 

Termálfürdő 

Az épület fűtési időszakban a termálvizes hőcserélő útján 

fűthető, így gázfogyasztás nincs a telephelyen. Az elektromos 

áram költsége a hideg vizes medencék vízforgató szivattyúi 

miatt magas, melyek azonban csak a nyári szezonban 

működnek. 

Termálvizes 

hőcserélő 

útján 

- - - 

4066 Tiszacsege, 

Petőfi u. 3. Roma 

Önkormányzat 

Foglalkozásokat összesűrítve, előre leadott időpontokban 

tarthatnak az épületben. Egyéb időszakban, csak temperáló (5-

8 ºC) fűtés alkalmazható.  1 089 545 50 544 



 

4066 Tiszacsege, Fő 

u. 27. 

Közfoglalkoztatotti 

telephely (Faipar) 

A fűtés rendszere gáz, illetve cserépkályha. A gáz fűtési 

rendszer nem indul el, csak a fatüzelésű cserépkályha 

használható egy műhely helyiségben, melyben a max. 

hőmérséklet 18 ºC lehet.  

6 368 6 368 100 0 

4066 Tiszacsege, 

Lehel u. 89. Raktár 

Bezárásra kerül az épület. 
4 534 4 534 100 0 

4066 Tiszacsege, 

Nagymajor tanya 

27. Telephely 

Csak szükség esetén (egyedi kérelem pozitív elbírálása esetén) 

használható. Fafűtés - - - 

4066 Tiszacsege, 

Óvoda u. 26. 

Múzeum 

- Fűtetlen - - - 

4066 Tiszacsege, 

Rév u. 4. 

Üzemeltetés alól kivonásra kerül. Kibérlése esetén az összes 

rezsiköltséget a bérlőnek kell állnia. 
Fafűtés - - - 

4066 Tiszacsege, Fő 

u. 2/F 

Közfoglalkoztatotti 

telephely (Varroda) 

Közfoglalkoztatási telephely. A munkavégzés helyén 

maximum 18 ºC alkalmazható. Az egyéb helyiségek a fűtés 

alól kizárásra kerülnek, illetve max. (5-8 ºC) temperáló fűtés 

alkalmazható. 

Fafűtés - - - 

4066 Tiszacsege, 

Rákóczi u. 38. 

Múzeum 

- Fűtetlen - - - 



 

4066 Tiszacsege, Fő 

u. 35. 

Közfoglalkoztatotti 

telephely 

(Mezőgazdaság) 

Közfoglalkoztatási telephely (mezőgazdaság és tészta) és a 

szociális ebédkiosztás helye. Azokon a helyeken, ahol nem 

folyik munkavégzés, ott a teljes fűtés kizárásra kerül, ha ez 

nem lehetséges akkor max. (5-8 ºC) temperáló fűtés 

alkalmazható. A munkavégzéssel érintett helyiségekben max. 

18 ºC lehetséges. 

Fafűtés - - - 

4066 Tiszacsege, 

Homokhát II. u. 1. 

Telephely 

- Fűtetlen - - - 

ÖSSZESEN: 

 

60 507 m3 30 957 m3 51 % 29 550 m3 

 

 

 

 

  



 

Továbbszámlázott gázfogyasztás 

4066 Tiszacsege, Fő u. 11. 

Fogorvosi rendelő 

A rezsiköltségek teljes 

egészében tovább számlázásra 

kerülnek a fogorvos részére. 
1 324 - - - 

4066 Tiszacsege, Templom u. 

8. Fogorvosi rendelő 

A rezsiköltségek teljes 

egészében tovább számlázásra 

kerülnek a fogorvos részére. 
1 267 - - - 

4066 Tiszacsege, Fő u. 29. 

Orvosi rendelő 

Az 1. számú háziorvosi körzet, 

a védőnői szolgálat, a labor és a 

gyermekorvosi körzet található. 

A rezsidíjak 50 %-a kerül 

tovább számlázásra az 

egészségügyi szolgáltatók felé. 

1 534 - - - 

4066 Tiszacsege, Fő u. 42. 

Orvosi rendelő 

A 2. számú háziorvosi körzet 

háziorvosa a gázdíj 4,2 %-át 

fizeti. 
508 - - - 

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. 

Önkormányzat épülete 

A Kormányablak részére 

tovább számlázásra kerül a 

gázdíj 10,01 %-a. 
1 364 - - - 

 

 


