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ELÖTERJESZTES
Dunavarsány Város Onkormányzata Képvise/ő-tesíületének

2022. október 27-ei rendkívüli, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/11792/2022.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Javaslat költségtakarékossági terv elfogadására

Tisztelt Képviselő-testíilet!

Az elektromos áram és földgáz árának jelentös emelkedése miatt a Dunavarsányi Közös
Önkormányzati Hivatalban, az Onkormányzat fenntartásában lévö Petőfí Művelödési Ház és
Könyvtárban és közösségi színterein, továbbá az oktatási-nevelési (óvoda) és személyes gondoskodást
gyújtó gyermekvédelmi és szociális intézményekben (bölcsőde, családsegfto és gyermekjóléti szolgálat)
szükséges kiadáscsökkentö takarékossági szabályokat elrendehú.

A jelen előterjesztésben foglalt határozati javaslat tartalmazza a tervezett kiadáscsökkentö
takarékossági szabályokat, amelyek érintik a Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatal
munkarendjét, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár nyitva tartását, a kiadáscsökkentést eredményező
hömérsékleti elöírásokat és az ezek betartásához szükséges feladatokat.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és
elfogadására.

Határozati avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
A) az elektromos áram és foldgáz árának jelentős emelkedése miatt 2022. november 1-jei

hatállyal az alábbi kiadascsokkentő takarékossági szabályokat rendelné el visszavonásig a
Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatalban (továbbiakban: Hivatal), a fenntartásában
lévő Petőfi Müvelődési Ház és Könyvtárban és közösségi színterein (továbbiakban:
Intézmény), továbbá a fenntartásában lévő oktatási-nevelési (óvoda) és személyes
gondoskodást gyújtó gyermekvédelmi és szociális intézményekben (bölcsőde, családsegítő és
gyermekjóléti szolgálat):

1. A Hivatal, az Intézmény, az oktatási-nevelési intézmény (óvoda) és a személyes
gondoskodást gyújtó gyermekvédelmi és szociális intézmények (bölcsőde, családsegítő és
gyermekjóléti szolgálat) épületein a funkcionáló napelemek működését felül kell vizsgálni
a garantált árammegtakarítás érdekében.

2. A Hivatalban és az Intézményben, valamint a fenntartásában lévo oktatási-nevelési
(óvoda) és szeinélyes gondoskodást gyújtó gyermekvédelmi és szociális intézményekben
(bölcsőde, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat) át kell térni a hatályos jogi szabályozás
keretei között és feltételei alapján az átalánydfjas elszámolásról a havi diktáláson alapuló
elszámolásra.



3. A Hivatal átáll a 4 napos munkahétre, úgy, hogy a heti 40 órás munkaidőkeretet hétfőtől-
csütörtökig kell ledolgozni,

hétfőn 7.30 órától 18.00 óráig,
kedden 7.30 órától 17.00 óráig,
szerdán 7.30 órától 18.00 óraig,
csütörtökön 7.30 órától 17.00 óráig.

4. A Hivatalnál az ugyfélfogadási idő a 3. pont szerinti megváltozott munkarend alatt
hétfőn 13.00 órától 17.00 óraig,
szerdán 8.00 órától 12. 00 óráig és 13. 00 órától 16. 00 óráig,
csütörtökön 13.00 órától 17.00 óráig

tart.

5. A kazánt úgy kell programozni a Hivatalnál, hogy
a) hétfőtől csütörtökig 05.00 óra és 17.30 óra közötti időintervallumban a padlózattól

számított 1,5 méteres magasságban 20 Celsius fok, a 17.30 óra és a masnap 05.00 óra
közötti időintervallumban a padlózattól számított 1,5 méteres magasságban 18 Celsius
fok hőmérséklet legyen;

b) csütörtökön 17. 30 órától a következő hét hétfőn 05. 00 óráig a padlózattól számított 1,5
méteres inagasságban 18 Celsius fok hőmérséklet legyen.

6. A kazánt úgy kell programozni az Intézménynél, hogy hétfőtöl vasarnapig 05. 00 óra és
17. 30 óra kozötti időintervallumban a padlózattól számított 1, 5 méteres magasságban 20
Celsius fok, a 17.30 óra és a másnap 05. 00 óra közötti időintervallumban a padlózattól
számitott 1,5 méteres magasságban 18 Celsius fok hőmérséklet legyen.

7. A kazánt úgy kell programozni a Hivatalnál, hogy a 2022. december 22-én 17.00 óra és
2023. január 2-án 05.00 6ra közötti időintervallumban a padlózattól számított 1,5 méteres
magasságban 16 Celsius fok hőmérséklet legyen.

S. A kazánt úgy kell programozni az Intézménynél, hogy a 2022. december 18-án 17.00 óra
és 2023. január 16-án 05.00 óra közötti időintervallumban a padlózattól számított 1,5
méteres magasságban 16 Celsius fok hőmérséklet legyen.

9. A Hivatalban, az Intézményben, a fenntartásában lévő oktatási-nevelési (óvoda) és
személyes gondoskodást gyújtó gyermekvédelmi és szociális intézményekben (bölcsőde,
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat) oda kell figyelni, hogy csak a szükséges és elégséges
mértékben égjenek a világító testek. Azokban a helyiségekben, amit nem használnak, vagy
amelyekben nem tartózkodnak, le kell kapcsolni a világító testeket.

10. A Hivatal díszterme péntektől vasárnapig a 5.b) pontban és a 9. pontban foglaltak
betartása mellett használható esküvői szertartás lebonyolítására.

11. A Hivatalt - figyelemmel az 3. pontban és az igazgatási szünet elrendelésére vonatkozó
helyi rendeletben foglaltakra - 2022. december 23-tól 2023. január 1-jéig zárva kell tartani.

12. Az Intézményt 2022. december 19-től 2023. január 15-ig költségtakarékossági okbólzárva
kell tartani.

13. A 2022. évben karácsonyi díszkivilagítás Dunavarsányban kizárólag az Intézmény és a
hozzá kapcsolódó - "Mindenki Karácsonyának" helyt adó - közterületen kerülhet
kiépítésre.

B) az elektromos áram és foldgáz áránakjelentős emelkedése miatt megnövekedő kiadásainak
fedezése érdekében a 2022. november havi képviselő-testületi ülésre előterjesztést készittet a
gazdálkodó szervezeteket érintően az építményadó mértékének emelésére, amely adóemelés,
a Képviselő-testület támogató döntésének függvényében, 2023. január 1-jével léphet hatályba.

C) felhivja a 100%-os tulajdonában lévo Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-t, hogy készítse
elő a költségtakarékossági tervét és terjessze az ügydöntő Felügyelő Bizottsága elé.

Határidő: 2022. november 1. napjától visszavonásig
Felelös: Polgármester, Jegyző, Intézményvezetők, Kft. ügyvezető igazgatója



A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készitette: dr. Szilágyi Akosjegyzö

Dunavarsány, 2022. október 26.
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