






























E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kiscsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2022. november 4. napján tartandó rendes, nyilvános ülésére 

 

Az előterjesztés tárgya: Intézkedési terv költségek csökkentésére 

A napirend előterjesztője: Süle Béla polgármester 

Az előterjesztést készítette: Dr. Resch Karolina jegyző 

Napirendi pont: 7. napirendi pont 

Döntéshozatal módja: Egyszerű többséggel, nyilvános ülésen 

Melléklet: - 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kormány 1473/2022. (X.5.) Korm. határozatának 3. pontja alapján minden önkormányzat 

köteles menedzsmenttervet készíteni, melyben bemutatja, hogy milyen intézkedéseket tesz a 

megnövekedett működési költéségek fedezetének biztosítása, illetve a kiadások csökkentése 

érdekében.  

A kormány határozatára tekintettel elemezve a helyi viszonyokat az alábbiakban részletezett 

intézkedési tervet terjesztem elő:  

 

Kiscsehi Község Önkormányzatának az energiafelhasználás csökkentése és az 

energiaköltségek mérséklése érdekében meghozott intézkedési terve 

 

Kiscsehi Község Önkormányzata az alábbiakban felsorolt létesítmények kapcsán hozza meg 

intézkedési tervét. 

- Faluház, 8888 Kiscsehi, Petőfi u. 2. 

- Önkormányzati dolgozók gyülekezési helyéül szolgáló önkormányzati épület, 8888 

Kiscsehi, Rákóczi u. 16. 

- Könyvtár, Imaház, 8888 Kiscsehi, Baross u. 24. 

- Turistaház, 8888 Kiscsehi, Petőfi u. 4. 

 

I. Ideiglenes intézményi bezárásokra vonatkozó javaslatok: 

A megnövekedett energetikai költésnövekedéssel összefüggésben szükséges az 

energiafelhasználás radikális csökkentése tekintettel arra, hogy azt a költségvetés 

nem tudja biztosítani. Ahhoz, hogy az Önkormányzat a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban Mötv.) 

előirt kötelező feladatait el tudja látni intézkedni szükséges az alábbi intézmények 

részleges bezárásáról: 

• Faluház, mint kulturális létesítmény (Közösségi Színtér, 8888 Kiscsehi, 

Petőfi u. 2.)  Az épület 2022. és 2023. évben felújításra fog kerülni, mely során 

energetikai korszerűsítésre is sor kerül. Az alternatív fűtési lehetőség 

kialakítása céljából kazánház is épül az ingatlan mellé. 

• Önkormányzati dolgozók gyülekezési helyéül szolgáló önkormányzati 

épület (8888 Kiscsehi, Rákóczi u. 16.) teljesen lezárásra kerül, a dolgozók 

áthelyezésre kerülnek. 

• Imaház, Könyvtár (8888 Kiscsehi, Baross u. 24.) épület tetőhéjazata teljes 

felújítást kapott, de a megnövekedett energetikai kiadásokra tekintettel fűtése 

csak a mise ideje alatt kerül bekapcsolásra, valamint a Könyvtár 

házhozszállítással fog működni. 



• Turistaház (8888 Kiscsehi, Petőfi u. 4.) téliesítése folyamatban van, a táli 

szezonra üzemen kívül helyezi az önkormányzat. 

 

II. Közvilágítás, egyéb díszvilágítás működését érintő javaslatok 

 

Az Mötv. alapján a közvilágítás biztosítása kötelező önkormányzati feladat, 

melynek változatlan módon való fenntartása a balesetek megelőzése és a 

közrend, közbiztonság védelmének biztosítása érdekében továbbra is 

szükséges. A közvilágítás vezérlését a szolgáltató a közvilágítási naptárban 

meghatározott időpontok alapján végzi.  

 

III.  Óvodai ellátást  és hivatali működést érintő javaslatok 

A Kiscsehiben élő gyermekeket a szomszédos Bázakerettyén található öt 

önkormányzat által létrehozott Bázakerettyei Óvoda Intézményfenntartó Társulása 

fenntartásában álló Bázakerettyei Óvoda fogadja, Bázakerettye, Fő út 11. szám 

alatt. Az önkormányzatok fenntartása alatt álló óvoda tekintetében az energia 

költségek csökkentése céljából az alábbi intézkedéseket javaslom: 

A 2022/2023 tanév rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 

368/2022. (IX.29.) Korm. rendelet érelmében az általános és középiskolákban nem 

adható ki az ősziszünet, helyette a téliszünet kerül meghosszabbításra, ezért 

célszerű az óvodai nyitvatartást is ehhez igazítani. Javaslom 2022. december 22. és 

2023. január 6. közötti időtartamra a szülői igények ismeretében az iskolai 

téliszünettel azonos időtartamú ügyelet elrendelését.  

Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal (8887 Bázakerettye, Fő út 4.). 

Bázakerettye Község Önkormányzatának is helyet adó épületen 2018. évben 

nyílászárók cseréje, homlokzati és födémszigetelés történt. Az épület 

napelemrendszerrel ellátott, így villamos energiafelhasználása minimális. Jelenleg 

egyeztetés alatt áll az a javaslat, mely szerint a minél kevesebb tüzelőanyag 

felhasználása érdekében a Hivatalban dolgozók számára pénteki napokon a fűtési 

időszakban otthoni munkavégzés kerüljön elrendelésre. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javasolt intézkedéseket megtárgyalni 

szíveskedjék.  

Kiscsehi, 2022. október 27. 

 

Süle Béla s.k. 

polgármester 


