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1. változat

ELŐTERJESZTÉS
az energia-veszélyhelyzet miatti költségcsökkentő intézkedésekről szóló tájékoztató
elfogadásáról, és
a közvilágítás veszélyhelyzet ideje alatti helyi működési rendjéről szóló rendelet
megalkotásáról
Az elhúzódó orosz-ukrán háború és az Oroszország ellen bevezetett brüsszeli szankciók miatt
Európa egészében drasztikusan megemelkedtek az energiaárak. Július közepén a Kormány
energia-veszélyhelyzetet hirdetett, hogy biztosítsa az ország téli energiaszükségletét és hogy a
továbbiakban is fenntartható legyen a magyar családok rezsicsökkentése.
A veszélyhelyzetben hozott intézkedésekkel módosult az egyetemes szolgáltatásra jogosultak
köre, így villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatásokból az önkormányzatok és
intézményeik kikerültek, a jövő évtől csak piaci áron vételezhetnek energiát. Jelenleg év
végéig végsőmenedékes státuszban vannak az intézmények és az önkormányzat. A
megállapított végső menedékes ár jelentősen alacsonyabb a piaci energia áraknál, de
nagyságrendileg magasabb, mint a korábbi egyetemes ár. A gazdasági társaságaink
üzemeltetésében lévő épületek esetében is egy a korábbinál jóval magasabb energiaárral kell
kalkulálni a jövő évben. 2022. szeptemberi tőzsdei energiaárak alapján 2023. évben több mint
6 Mrd Ft-tal több lesz az egyes önkormányzati épületek energiaköltsége, amely a város éves
működési költségvetésének közel a fele.
Gazdasági társaságainkkal és intézményeinkkel történt többszöri egyeztetést követően
átszervezési programot fogalmaztunk meg, hogy jelentősen csökkenteni tudjuk
energiafelhasználásunkat, mert nincs más lehetőségünk, hogy megőrizzük az eddig közösen
létrehozott értékeinket. Az átszervezés előzetesen 2023. április 15-ig tart, ezt követően
megvizsgáljuk a rezsiköltségek ismeretében az átcsoportosítások további fenntartását vagy
megszüntetését.
A megtakarítási intézkedések ellenére a már megkezdődött beruházásokat véghez visszük, a
tervezetteket pedig fontossági sorrendben valósítjuk meg, vagyis az energiahatékonysági
fejlesztések továbbra is prioritást élveznek. Célunk, hogy a létesítmények működtetését
mentesítsük a földgáz felhasználásától.
Rezsivédelmi Tanácsot állítottunk fel és azon dolgozunk, hogy a meghozott takarékossági
intézkedésekkel működőképes maradjon Kaposvár. A város célja, hogy segítséget adjanak
azoknak a családoknak, akiknek a megnövekedett rezsiköltség kifizetése nehézséget okoz. A
lakásfenntartási támogatásra jogosultak körét kibővítettük, új támogatási formát vezettünk be,
a fűtési támogatási kérelmek száma eddig 379, de év végéig további 400 kérelemmel
számolunk. A rendkívüli települési támogatás keretösszegét is megemeltük.
A kialakult energiaválság hatásainak csökkentése és az önkormányzat fizetőképességének
fenntartása érdekében az alábbi költségcsökkentő intézkedéseket hoztuk meg azzal, hogy az
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energiaárakban bekövetkező további változások, valamint a jövő évi finanszírozás
függvényében felül kell vizsgálni és dönteni kell azok módosításáról.
Minden intézménynél és gazdasági társaságnál előírtuk az energia megtakarítást, de változó
mértékben. Az energiamegtakarítási intézkedéseket október hónaptól bevezettük. Az
energiatakarékossági intézkedések keretében kötelezően elírtuk az óvodák, a bölcsődék és a
szociális intézmények kivételével a költségvetési intézmények és valamennyi gazdasági
társaság esetében a jelenlegi energiafogyasztás 25 %-os csökkentését.
Az óvodák, bölcsődék és szociális intézmények estén az intézményvezetőket arra kértük,
hogy az ellátás szerinti hőmérsékletet biztosítsák, de ugyanakkor racionalizálják az
energiafelhasználást. Az iskolai tanítási szünetek idején, valamint a szombati munkanapokon
abban az esetben, ha 10 fő alá csökken az óvodában a létszám, központi óvodaként a kijelölt
intézményben fogadják a gyermekeket.
A Szociális Központ által fenntartott idősek klubjai korlátozott nyitvatartás mellett működnek
igazodva a látogatók igényeihez.
A Sörház utcai közösségi házban folyó munkát a Családsegítő és Gyermekjóléti Központban
és a Humánszolgáltatási Központ központi épületében látjuk el. A kaposvári közösségeknek
otthont adó Polgárok Házból a civil szervezetek a Tüskevári Közösségi Házba költöznek,
fűtési időszak végéig a műszakilag szükséges temperálást biztosítjuk az épületben.
A rezsivédelmi alapból háziorvosi rendelők rezsiköltségeihez támogatást biztosítunk. A
tavalyi évhez viszonyított földgáz energia többletköltségének 30 %-át, a távhő esetében a
különbözet 70 %-át Önkormányzatunk finanszírozza az év végéig. A távhődíj árának
jelentőseb emelkedése miatt magasabb részt vállalunk a költségekből. Mindez év végéig
várhatóan 10 M Ft támogatást fog jelenteni a háziorvosoknak.
Amennyiben nincs kihasználva egy épületrész akkor azt lezártuk, és igényekhez igazodva
összevonásokat hajtottunk végre. A munkavállalók létszámát is racionalizáltuk, egy
munkavállaló több intézményben lát el feladatot.
A korábbinál több munkavállalót helyezünk el egy irodában ezzel teljes épületszárnyakat
tudunk átmenetileg lezárni. Az egyes szervezeti egységek energiahatékonyabb épületbe
költöztetésével további energiamegtakarításokat érünk el. Felhívtuk valamennyi dolgozó
figyelmét az energiamegtakarítás fontosságára, folyamatosan ellenőrizzük az egyes
helyiségek hőmérsékletét és munkavégzést követően a világítást, épületen belül csak a
ténylegesen használt tereket, irodákat világítjuk meg.
Valamennyi önkormányzati épületet felmértünk a szükséges energiamegtakarítási
beruházások ütemezése érdekében. A kisebb energiafelhasználást javító munkákat elkezdtük
(födémszigetelés, lámpacserék, fűtést szabályozás). Az intézményeken lévő napelemeket
átvizsgáltuk, hogy hogyan lehet javítani az egyes napelemek teljesítményén (a benapozottság
növelése, tisztítás). Energiafelülvizsgálati tanulmány elkészíttetésével megvizsgáljuk, hogy
lehet az alternatív energiákat jobban kihasználni, meghatározva a megvalósítási költségeket és
a megtérülés idejét.
A kulturális épületeinkben folyó munkát átszerveztük, Agórát és a Szivárvány
Kultúrpalotában folyó munkát egy épületbe csoportosítottuk október 15-ig. A Csiky Gergely
Színházban nyári helyett téli szünetet tartanak, s később pótolják be az előadásokat. S mivel a
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színház az egyik legmodernebb kulturális intézmény energiafelhasználás szempontjából, ők
adnak helyet a kulturális csoportoknak, kórusoknak. A kórusok egy része a hivatal épületében
tartja próbáit. A művelődési házak hetente egyszer nyitnak ki.
A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum épületei közül csak a Fő u. 10. és 101. szám
alattiak működnek az átszervezés időszakában. A Vaszary képtárban lévő vadászati kiállítás
korlátozott nyitvatartás mellett, csakis temperáló fűtéssel, igény esetén kerül megnyitásra. A
Rippl-Rónai Villában lévő festményeket a Fő u. 10 szám alatti Rippl-Rónai Ödön kiállítás
kiállítóterében helyezzük el.
A Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtárban a harmadik szinten működő
gyerekkönyvtárt átköltöztettük, a nyitvatartási rendet módosítottuk, hetente négy nap van
nyitva az intézmény. A Petőfi Sándor Emlékkönyvtárat lakossági igényeknek megfelelően
továbbra is nyitvatartjuk.
Az intézményeink új nyitvatartási rendje a szervezeti és működési szabályzatokban
átvezetésre került.
A sportintézményekben folyó munkát is átszerveztük, hogy minél kevesebb energiát
használjunk fel. A sportcsarnokban tartjuk az edzéseket és meccseket az Aréna helyett. Az
Aréna távfűtési költségei az utolsó negyedévben 16-szorosára emelkedtek. A távhődíj a
csökkenő földgáz ár miatt reményeink szerint már a jövő év elejétől alacsonyabb áron kerül
rögzítésre. Amint belép a rendszerbe a biomassza alapú városi zöld fűtőmű, ez a szám a
tizedére fog csökkeni.
A judocsarnokban folyó edzéseknek az RG csarnok, valamint a Körcsarnok ad helyet.
A kaposváriak körében népszerű jégcsarnok egész szezonban üzemelni fog, méghozzá kettős
megoldással, december 31-ig előre lekötött olcsóbb árammal már elkészítettük a jeget.
Januártól pedig átállunk úgynevezett inline borításra, így biztosítva a folyamatos működést és
a korcsolyaoktatást.
Minden nehézség ellenére továbbra is célunk, hogy Kaposvár 2030-ra az egyik
legegészségesebb városa legyen Magyarországnak. Az elmúlt évek egészségügyi válsága is
megerősített minket ebben a szándékunkban. A többi várost megelőzve már 2011. óta
lehetőséget biztosítunk az általános iskolát kezdő kaposvári gyermekeknek, hogy
megtanuljanak úszni, megszeressék ezt a sportot és egészségesek legyenek. Ezért is volt nagy
öröm számunkra, hogy a Magyar Úszó Szövetség elindította az Úszó Nemzet Programot.
A célunk elérése érdekében a jelen helyzetben sem tervezzük úszómedencéink bezárását,
holott jelentős energiaköltséget jelent a működtetésük. Az uszoda sportrészlege is
változatlanul működik, csak az élményrészleg állt át a délutáni nyitásra. Az uszodák
működéséhez év végéig bruttó 76.660 e Ft támogatást kapunk.
Az egyik legnagyobb tétel a közvilágítás ennek költsége 172 millió forint helyett jövőre 1300
millió forint lesz. Így jelenleg vizsgálják, hogy hogyan lehet csökkenteni a felhasznált energia
mennyiségét. A közvilágítás energiaigényét 50 %-kal tervezzük csökkenteni, az egyes
utcákban a gyalogos átkelők megvilágítása mellett csökkentjük a világító lámpatestek számát.
Az adventi időszakban a díszkivilágítást, az karácsonyi vásárban árusító kereskedőkkel történt
egyeztetés alapján, este 10 órakor lekapcsoljuk.
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A költségvetésben kötelezettséggel nem terhelt forrásokat felszabadítjuk, a jövő évi
költségvetés összeállításánál kötelezően előírunk bérzárolást az intézményeknek és továbbra
is csak engedéllyel tölthetők be az üres álláshelyek. A dologi kiadásainkat is racionalizáljuk.
A költségvetési intézmények és a gazdasági társaságok összes energiamennyiségét tekintve
2023. évben 2022. évhez képest 22 %-os megtakarítást érünk el a fenti intézkedésekkel, ha
nem vesszük figyelembe a közszolgáltatóink energiaigényét, amelyeknél a szolgáltatás
fenntartása mellett nem tudunk jelentősen energiát csökkenteni. Az intézkedésekkel elért
költségmegtakarítás 942 M Ft. Ennek ellenére az idei évhez viszonyítva jövőre 5 Mrd Ft-tal
magasabb energiaköltsége lesz városunknak, amelynek finanszírozásához a kormány
segítsége is szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az energia-veszélyhelyzetben hozott döntésekről
szóló tájékoztatást, és a közvilágítás veszélyhelyzet ideje alatti helyi működési rendjéről szóló
rendeletet elfogadni szíveskedjen.
Kaposvár, 2022. november 14.
Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző

HATÁROZATI JAVASLATOK:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette az energiaveszélyhelyzet fennállása alatt hozott intézkedésekről szóló tájékoztatót.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Szirják Imréné műszaki, pályázati és környezetfejlesztési
igazgató
2023. január 31.
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
…/2022. (……)
önkormányzati rendelete
a közvilágítás veszélyhelyzet ideje alatti helyi működési rendjéről
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a veszélyhelyzet során a
közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 449/2022. (XI.9.)
Kormányrendelet 4.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában
foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1)

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Mötv. 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott településüzemeltetési közfeladatai körében gondoskodik a közvilágítás
biztosításáról, amelynek üzemeltetését a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft.n keresztül látja el.

(2)

Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius
katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az
elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti
szabályokról szóló 424/2022. (X.28.) Kormányrendelet (a továbbiakban:
Kormányrendelet) szerinti veszélyhelyzet fennállása alatt Kaposvár Megyei Jogú
Város Önkormányzata a közvilágításra vonatkozó helyi működési rendet az e
rendeletbe foglaltak szerint állapítja meg.
2. §

(1)

A veszélyhelyzet fennállása alatt a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a
közvilágítás mértékét az e rendelet hatálybalépését megelőzőhöz képest legfeljebb
ötven százalékkal csökkentheti.

(2)

A közvilágítás mértékének 2.§ (1) bekezdés szerinti csökkentése megvalósulhat az
üzemben lévő lámpatestek fényerejének vagy azok darabszámának csökkentésével.

(3)

A közvilágítás mértékének e rendelet szerinti csökkentése során az üzemben lévő
lámpatestek fényerejét és számát úgy kell meghatározni, hogy a gyalogátkelőhelyek
megvilágítása a veszélyhelyzet fennállása alatt is biztosított legyen.
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3.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a Kormányrendelet
hatályvesztésekor hatályát veszti.

Kaposvár, 2022. november 24.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
...../2022. (... ...)
önkormányzati rendelete
a közvilágítás veszélyhelyzet ideje alatti helyi működési rendjéről

Általános indoklás
A veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló
449/2022. (XI.9.) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a 424/2022.
(X.28.) Kormányrendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a települési önkormányzat
közgyűlése a település közvilágításának időtartamával, illetve mértékével kapcsolatos
kérdéseket rendeletben szabályozhatja. A kialakult energiaválság hatásainak csökkentése és
az önkormányzat fizetőképességének fenntartása érdekében költségcsökkentő intézkedések
bevezetése vált szükségessé. Az egyik legnagyobb mértékű költségnövekedés a közvilágítás
terén jelentkezik; melynek költsége 172 millió forint helyett jövőre 1300 millió forint lesz.
Jelen rendelet a közvilágítás veszélyhelyzet ideje alatti helyi működési rendjéről rendelkezik,
a közvilágítás mértkének legfeljebb 50 %-os csökkentését lehetővé téve a gyalogos átkelők
változatlan megvilágítása mellett.
Részletes indoklás
1. §-hoz
A közfeladatellátás módjának és a rendelet szabályozási céljának összefoglalása.
2.§-hoz
A közvilágításnak a veszélyhelyzet ideje alatti mértékének csökkentését szabályozza,
figyelemmel a gyalogos átkelőhelyek változatlan megvilágítására.
3. §-hoz
Hatálybaléptető és hatályon kívül helyező rendelkezés.
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Rendelet-tervezet címe:

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL
a közvilágítás veszélyhelyzet ideje alatti helyi működési rendjéről

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
Társadalmi, gazdasági
Költségvetési hatás:
Környezeti, egészségügyi
Adminisztratív
hatás:
következmények:
terheket befolyásoló hatás:
Energiaválság gazdasági Összességében kedvező
Energiafelhasználás csökkentése. Az új működési rendre való átállás
hatásainak csökkentése.
költségvetési hatása van
többletmunkával jár.
az új működési rendre
történő átállás költségei
mellett is.
A rendelet megalkotása szükséges, mert: az önkormányzat fizetőképességének fenntartása érdekében szükséges a költségmegtakarítás.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: kigazdálkodhatatlan energiaköltségek jelentkeznének.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi:
Szervezeti:
Tárgyi:
Pénzügyi:
rendelkezésre áll
rendelkezésre áll
rendelkezésre áll
rendelkezésre áll
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Egyéb hatás:
-

