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Tisztelt Képviselő-testület! 

Figyelemmel a kormány az egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről szóló 353/2022. 
(IX.19.) kormányrendeletére Piliscsév Község Önkormányzat részéről elkészítésre került az 
önkormányzat és intézményei, valamint feladatellátás helyek tekintetében egy egyedi fűtési 
protokoll/energetikai válságterv, mely a megemelkedett közüzemi díjak (gáz, villany) 
csökkentését, az energiahordók felhasználásának racionalizálását tűzte ki célul.  

A különféle intézmények által használt egyes épületek egyedi sajátosságaira tekintettel került 
összeállításra ezen fűtési protokoll, energetikai válságterv, melyben rögzítésre került 
valamennyi feladatellátási hely, ahol gáz és/vagy villanyfogyasztás van. E terven 
megjelenítésre kerültek a várható intézkedések, illetve az alkalmazható minimum hőmérséklet 
munkaidőben, munkaidőn kívül, szabad- és munkaszüneti napokon, illetve az esetleges 
időszakos zárva tartás lehetősége is rögzítésre került. 

Természetesen a részlegszabályok, illetve a legjobb megoldások e témában még nem 
ismertek, hiszen több tényező is – külső időjárás, megemelkedett árakkal beérkező számlák 
számlatartalma, stb. - befolyásolja majd a döntéshozók jövőbeli intézkedéseit. 

A cél e tervvel kapcsolatban az lenne, hogy az ellátandó kötelező önkormányzati feladatok 
helyszínét biztosító épületek, épületrészek működtetése, üzemeltetése minél kevesebb 
energiafelhasználással történjen, költséghatékonyan úgy, hogy a feladatellátás mennyisége és 
minősége lehetőség szerint ne csökkenjen, és ne romoljon. 

Ennek érdekében kérem az előterjesztés 1. mellékletét képező „Piliscsév Község 
Önkormányzat egyedi fűtési protokoll/ energetikai válságterv 2022. október” 
dokumentum megvitatását, szükség szerinti módosítását, majd elfogadását az alábbi 
határozati javaslat alapján: 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT  
Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2022. (X. 25.) önkormányzati határozata 
Piliscsév Község Önkormányzat egyedi fűtési protokoll/energetikai válságterve 

 2022. október  
 
1. Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, tekintettel az egyes 

intézmények veszélyhelyzeti működéséről szóló 353/2022. (IX.19.) kormányrendeletére, 



 
  

hogy elfogadja a „Piliscsév Község Önkormányzat egyedi fűtési protokoll/energetikai 
válságterv 2022. október” tervét, mely terv jelen határozat 1. mellékletét képezi.   

2. Az 1.) pont szerinti végrehajtásért felelősök nevét és beosztását a terv tartalmazza.  
 
Felelős:  Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő:  azonnal  
 
 
 
Piliscsév, 2022. október 21. 
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