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Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

5465Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-451  fax: (56) 568-462 

    

 
ELŐTERJESZTÉS 

 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Költségtakarékossági tervére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyar Közlönyben megjelentek szerint: az Önkormányzatokkal egyedi egyeztetések szükségesek 
az általuk kidolgozott „Menedzsmenttervek” alapján, melyben be kell mutatniuk: 

- milyen intézkedéseket tesznek a megnövekedett működési költségek fedezetének biztosítására, 
illetve a kiadások csökkentése érdekében, 

- amennyiben további intézkedés szükséges, hogyan rendelkeznek a tartalékok felhasználásának 
ütemezéséről, 

- illetve „a vagyonértékesítés kapcsán megtenni kívánt intézkedésekről”. 

Az egyeztetéseken a belügyminiszter, a pénzügyminiszter, valamint a technológiai és ipari miniszter 
által delegáltak is részt vesznek, akik munkacsoportot alakítanak a beérkező menedzsertervek 
értékelésére. 

Az Önkormányzatok rendkívül nehéz helyzetbe kerültek az energiaárak gyors ütemű emelkedése miatt, 
mely magával vonzza a többi termék és szolgáltatás árainak emelkedését is. Ehhez mindenképpen 
költségcsökkentő lépések szükségesek.  

Fentieknek megfelelően kértem az intézményvezetőket, hogy saját intézményeik tekintetében 
határozzanak meg költségcsökkentő lépéseket. Az alábbiakban ezeket a költségcsökkentő lépéseket - 
változtatás nélkül - , intézményenkénti bontásban mellékelem.   

 

1. PS ÁMK CSERKESZŐLŐ 

 

Óvoda: 

- Szakkönyveket, szakmai folyóiratokat nem vásároltunk és nem is vásárolunk. 

- Nyomtatni csak a legszükségesebb esetben nyomtatunk, két oldalas nyomtatást végzünk, színes 
nyomtatást nem használunk. 

- Az Óvodába csak az ellátási területünkön élő gyermekeket vesszük fel. 

- Csak a működéshez feltétlenül szükséges beszerzéseket valósítjuk meg. 

- Eddig is törekedtünk a spórolásra, (víz, villany, gáz) továbbra is odafigyelünk, a gyermekeket 
is erre neveljük. Az akváriumnál napi 1 órát világítunk. A közlekedő helyiségben, amennyiben 
lehetséges mozgásérzékelő lámpa felszerelésével lehetne csökkenteni az áramfogyasztást. 

- Minden berendezést kihúzunk távozáskor, hogy ne legyen készenléti fogyasztás. 

- Egy esetleges világításkorszerűsítéssel (a jelenlegi égők LED-es izzókra cserélése) megtakarítás 
érhető el, de az Óvodánál napelem termeli az áramot, ezért szakember tudna választ adni arra, 
hogy célszerű lenne-e ennek megvalósítása.  

- A bejáratoknál mozgás érzékelő lámpákat használunk. 
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Bölcsőde: 

- A továbbképzéseket sikerült teljes mértékben ingyenes pályázatokon keresztül megszervezni, 
így jelentős megtakarítást értünk el (kb.900 ezer Ft). 

- Bér megtakarítás terén, dolgozói átszervezéssel tudtunk hozzájárulni: a tálaló konyhai dolgozó, 
szeptember 1-vel átkerült az iskolai tálaló konyhára, az Ő feladatát a dajkák látják el. 

 

Konyha: 

- Heti 2 rendelés helyett 4 alkalommal fogunk rendelni, így az egyik fagyasztóládát le tudjuk 
kapcsolni. Liebherr fagyasztóláda A++ energiahatékonysági osztályba tartozik, a villamos 
energia-fogyasztása 24 órás szabványossági vizsgálat alapján: 0,85 kWh. 

- Amennyiben engedélyt kapunk, hogy zárható dobozt vásároljunk, akkor az ételmintás Zanussi 
hűtőnket is ki tudjuk kapcsolni, és a benti hűtőben az alsó rekeszben, külön elzárt dobozban 
fogjuk tárolni. Ennek a hűtőnek a fogyasztása A+. 

- A hűtőket, fagyasztókat nem nyitogatjuk fölöslegesen. Reggel egyszerre ki van pakolva belőle 
egész napra az áru, illetve áru érkezésekor egyszerre van bepakolva. 

- A klímaberendezéseket nem használjuk, csak mikor a kinti hőmérséklet meghaladja a 25 fokot. 

- Az étlapot úgy állítjuk össze, hogy a sütőt max. hetente 1 alkalommal kelljen használni. 
Amennyiben a leves nem húsos, akkor az üst is maximum 2 órát üzemel naponta. 

- A világításokat mindig csak ott használjuk, ahol éppen munka folyik.  

- Tisztítószerekkel próbálunk spórolni. Főzőrészen/előkészítőkben kötelező naponta 2x takarítási 
folyamatot végezni, de a többi helyiségben naponta 1x végezzük ezt el. 

 

Könyvtár: 

A könyvtárban található fogyasztók:  

- 7 db olvasói számítógép – az áramból való kihúzással, illetve a könyvtár bezárásával tudjuk 0-
ra csökkenteni a fogyasztást. 

- 2 db számítógépes munkaállomás, amelyből 1 működik napi 8 órában a könyvtár nyitva-tartási 
idejében, 2 működik, amikor a közművelődési munkatárs is itt van. 

- 17 db neon armatúra található a könyvtárban (1360W/h) Ebből 3db-ot (240W/h) használunk, 
(de ezeket sem folyamatosan) így 1120W/h-val csökkentjük a fogyasztást. A könyvtár 
bezárásával ez 1360W/h. 

- 1db Konika Minolta nyomtató. Kikapcsolásával nemcsak áramot, de fénymásoló papírt is 
megtakarítunk kb. 1doboz/év 

- 1db Server szekrény, amelynek nem tudjuk a fogyasztását. Viszont a KIFÜ-től most érkezett 
levél alapján, melyben évi 240 259 Ft fenntartási összeget kérnek. Ha nem kérjük ezt a 
szolgáltatást, akkor ennyivel tudjuk csökkenteni kiadásunkat. 

Víz: 

- A WC-mosdó használat kb. 2fő 3x18l=54l Plusz az olvasói mosdóhasználat naponta kb. 3-4x 
9l=27-36l naponta Ez összesen kb. 90l naponta. Költségcsökkentés miatt a WC tartályok szintjét 
le lehet venni kb. 5-6l-re, így kb. 30l vizet lehet megspórolni naponta, ez havonta kb. 600-660 
l-rel lesz kevesebb. 

A könyvtár jellemző dokumentumféleségeinek beszerzése: 

- Könyv vásárlás: 522.931 Ft. Az állami normatíva 10%-a, amit még az idén nem költöttünk el 
teljesen. 

- folyóirat vásárlása: 0 Ft A költségcsökkentés évi kb. 200.000 Ft 
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Költségvetés: 

- Szakmai anyagok beszerzése: Előirányzat: 500.000 Ft Teljesítés: 0 Ft Megtakarítás: 500.000 Ft. 

- Működési célú Általános Forgalmi adó: Előirányzat: 25.000Ft Teljesítés: 0 Ft Megtakarítás: 
25.000 Ft. 

- Karbantartás, kisjavítás: Előirányzat: 300.000 Ft Teljesítés: 0 Ft Megtakarítás: 300.000 Ft. 

- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése: Előirányzat: 270.000 Ft, Teljesítés 0 Ft Megtakarítás: 270.000 
Ft. 

- Szőnyeg beszerzése. Az olvasóterembe a már régóta esedékes szőnyeg beszerzése magán 
felajánlásból történt. 

- Az idén nem vásároltunk könyvtári nyomtatványokat, szakmai anyagokat 

- Az első félévben vásárolt irodaszerre és tisztítószerre 59.040 Ft-ot költöttünk. 

- A második félévben még nem került sor a takarékosság miatt irodaszer és takarítószer 
vásárlásra. 

 

2. CSERKESZŐLŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT,  
CSERKESZŐLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

 
- A karácsonyi díszkivilágítást csak a Fürdő bejárata előtt helyezzük ki. 

- 4 napos munkahét napi 10 órás munkavégzéssel. 

- A képviselői irodaház helyett a házasságkötőben lehetne megtartani a bizottsági és testületi 
üléseket. Képviselői irodát nem használhatják az eddigi igénylők sem tavaszig! 

- A fürdő utcában a kandeláberek világításának esetleges csökkentésével (minden második égő 
kiiktatása, esetleg időzítő hozzárendelésével), az emlékművek világításának csökkentésével, 
vagy kikapcsolásával (mely éves szinten 3.800 kWh).  

- A 2023. évi rendezvényekre fordítható összeget már megfelezte a képviselő testület. 

- Az adó és illetmények még pontosabb és szigorúbb, határidős befizettetése - kommunális adó 
bevezetése – ezzel is csökkentjük az önkormányzati kiadásokat, mivel ki lehet szűrni a 
hulladékos visszaéléseket. 

- A szociális kiadások csökkentése tüzelőfával 

- A beszerzéseket napi szinten át kell vizsgálni. Polgármesteri jóváhagyás szükséges, ez miatt a 
beszerzési szabályzat módosítva lett. 

- termálvíz bekötések engedélyezése 

- közterületi világítás szabályozása 

- költségvetés mielőbbi megalkotása 

 

Községgazdálkodás: 

Közterületek 

- A közterületeken elhelyezett, összesen négy darab, egyenként 450W teljesítményű, 
alkonykapcsolóval ellátott, épületek éjszakai megvilágítására használt halogén fényforrások 
megszüntetése. (Református, Katolikus templom 1-1db, Téli fürdő épület 2db) Összesen 4db. 
4x450W/h. 

- A karácsonyi díszvilágítás elhagyása az idei évben, kivéve a körforgónál levő Adventi koszorú 
felállítása, ami összesen 4db -5w-os energiatakarékos izzóval működne. Így mégis lenne 
karácsonyi hangulat az ünnepi időszakban. 
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- A Petőfi úti parkolóban, Piac téren és a Buszváró épület körül szintén, energiatakarékos izzókkal 
vannak ellátva a világítótestek. 

- Játszótéren és környezetében 12db lámpaoszlop található, amikben nem energiatakarékos izzó 
van! Javasolt lenne a cseréjük.  

- Külterületen lévő 8db 1100 literes hulladékgyűjtő edény ürítési költségeit, jelen esetben az 
Önkormányzat fizeti. Érdemes lenne átgondolni újra, hogy ezt a költséget áthárítani minden 
olyan ingatlanra, ahol életvitelszerűen tartózkodnak. Ennek díja jelenleg 18.560 Ft + áfa/hó/db. 

- Éves szinten 1.781.760 Ft + Áfa. 

Asztalos, Lakatos, Kőműves, műhelyek 

- Az alábbi műhelyekben fokozattan figyelni kell a nagyobb elektromos fogyasztók tervezett 
használatáról. Pl. Asztalos kombinált gyalugép 5Kw/h, Szalagfűrész 3Kw, Állványos 
gyorsdaraboló 3,5kw/h). Lehetőség szerint, össze kell várni több anyagot a megmunkáláshoz, 
egyszer indítani (Indítás közben nagy az áramfelvételük) és munka befejeztével leállítani. 

- Az épületekben lévő 2db hűtőszekrényt a téli időszakban nem üzemeltetjük. Hűtőszekrények 
teljesítménye: 0.5,0.7kw 

 

3. CSERKESZŐLŐ FÜRDŐ ÉS GYÓGYÁSZATI KÖZPONT: 

 

Eddig megtett lépések: 

- A térvilágítási áramkörök alkony kapcsolóinak átállítása, hogy reggel korábban már a 
szürkületkor kikapcsoljanak. Várható elektromos energia megtakarítás 17:00 – 06:00 óra 
napnyugta és napkelte közötti időszakra vetítve ~10%. 

- A használaton kívüli vízforgatós medencék átmeneti leengedése, szárazon tartása, hogy a 
vízforgató szivattyúk villamos fogyasztását és a vízkezelő vegyszereket megspóroljuk, ezzel is 
takarékoskodva. Várható elektromos energia megtakarítás a szabadtéri tanmedence esetében ~ 
132 kWh / nap a szabadtéri élmény medence esetében ~132 kWh / nap, a szabadtéri hullám 
medence esetében ~ 180 kWh / nap. A kérdés csak az, hogy mennyire megy tönkre a burkolat? 

- Több világítási fogyasztónál is energiatakarékos LED fényforrásra lett cserélve a régi izzószálas 
fényforrás, amivel energiát takarítunk meg. Érintett fogyasztónkként vizsgálva 40 W izzószálas 
fényforrás helyett 5 W LED fényforrás alkalmazásával, fényforrásonként a villamos energia 
megtakarítás ~85%.  

- Néhány áramkörre alkonykapcsolót építettek be, vagy a nem működő kapcsoló eszközt 
cserélték és beállították a villanyszerelők, hogy csak a szükséges időszakban üzemeljenek a 
világítási áramkörök. Várható elektromos energia megtakarítás ~10%. 

 

Tervezett lépések: 

- Körlevélben tájékoztató összeállítása az irodai szállodai, szálláshelyi fogyasztók esetén, pl. 
számítógépek, hűtők, klímák, televíziók és egyéb fogyasztók készenléti fogyasztásának 
megspórolása céljából, azok villamos hálózatból történő kihúzására, amivel pl. napi kb. 16 óra 
készenléti fogyasztást lehet megspórolni. Várható elektromos energia megtakarítás a 
készülékek darabszámától függően napi 16 vagy 24 órára vetítve a készenléti fogyasztás értéke 
* a berendezések darabszámával. 

- Körlevélben tájékoztató összeállítása az irodai és a szálláshelyek világításának kiemelt 
figyelésére, amikor elhagyják az irodát a világítások lekapcsolása, illetve csak a 
legszükségesebb esetekben történő használata. Várható elektromos energia megtakarítás ~ 1-
2% az áramkörökre vetítve. 

- Térvilágítási áramkörök fogyasztás csökkentési lehetőségének vizsgálata, például a fél fényre 
történő átállás lehetőségének körül járása, munkavédelmi szakember bevonásával. Az 
egyeztetés lefolytatva, munkavédelmi szempontból nem kivitelezhető. Ezeken a helyeken 
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Napelemes LED lámpák felszerelésévél a várható elektromos energia megtakarítás 
fényforrásonként ~ 5 Wh / db, ami napi szinten kb. 75 Wh / fényforrás. 

- Körlevélben tájékoztató összeállítása a használaton kívüli szálláshelyek termosztátjainak 
letekerésére, fagyvédelemre állítására, így a fűtési keringtető szivattyúk üzem idejének 
csökkentésével a villamos fogyasztásuk egy részének megspórolása válik lehetővé. Gépészeti 
rendbetétel és beszabályozás további energiamegtakarítást eredményezhet! 

- Vizsgálni kell, hogy szükséges-e minden hűtő és fagyasztó üzemeltetése a vendéglátó és irodai 
részen. A használatban lévő hűtő és fagyasztó szekrények nyitáskor a fagyasztóba és hűtőbe 
beáramló meleg levegő lehűtése sok energiát emészt fel, ezért fokozottan érdemes odafigyelni 
arra, hogy minél kevesebbszer kelljen kinyitni a hűtő és fagyasztó ajtaját. Amikor pedig 
kinyitásra kerül, akkor törekedni kell a lehető legrövidebb ideig történő nyitva-tartására, az ajtó 
mielőbbi visszazárására. Így nem melegszik fel a hűtő levegője, és nem kell újra lehűteni a 
beáramló meleget. A hűtő és a fagyasztó elhelyezése is sokat számít az energiafelhasználás 
szempontjából. Ne legyen közel hőforrásokhoz, pl. a tűzhelyhez, és a nap se érje, lehetőleg 
hűvös helyiségben legyen telepítve, mert ez is plusz energia igényt, azaz többlet fogyasztást 
jelent a megfelelő hőfok állandó biztosításáért. Kis odafigyeléssel a villamos fogyasztásuk egy 
részének megspórolása válik lehetővé, ami akár ~1-2% is lehet. Nem előnyös az sem, ha sokáig 
üresen áll a fagyasztó, mert jóval több áramot fogyaszt így is. A hűtő és a fagyasztó 
működéséhez a hátul lévő kondenzátorrács jó szellőzése is szükséges. Ezért ne legyen 
közvetlenül a fal mellé állítva, legyen szellőzésre lehetősége, legalább 10 – 15 cm-es távolság 
legyen a fal és a kondenzátorrács között. Sok energiát lehet megtakarítani azzal is, ha tisztán 
tartják a kondenzátorrácsot. 

- A mosodai villamos energia megtakarítás lehetőségét is érdemes megvizsgálni, mosásnál is 
lehet takarékoskodni. Ha például a ruhákat nem 40 fokon, hanem csak 30 fokon mossák, akkor 
kevesebb energiát fogyaszt a mosógép. Ezzel akár ~30% villamos energiafogyasztás 
megtakarítás is elérhető. 

- Fűtési szivattyúk esetén veszteségi ok lehet a túlságosan megnövelt keringetőszivattyú-
tömegáram. Egy hidraulikailag beszabályozatlan rendszerben a keringtetett tömegáram 
megnövelése (a hiányosságok megszűnésének reményében) a keringető szivattyú 
energiaszükségletének megnövekedésével jár együtt. Itt sok esetben találkozhatunk ilyen 
esetekkel. Egy méretezéssel számított nyomásveszteség-érték és a térfogatáram megfelezése 
akár a villamos energia fogyasztás ~10–20%-os csökkenését eredményezheti. 

 

Javasolt / átgondolandó lépések: 

- Megvizsgálásra kerül a szálloda és kemping területén a villamos energiát fogyasztó 
szolgáltatások díjtétele (pl. lakókocsi villamos csatlakozások, klíma használat stb..), a 
megemelkedő villamos energia ár figyelembevételével, a várható fogyasztások üzemidejével 
kalkulálva. Ezen vizsgálat eredményeképpen javaslattétel készül az új szolgáltatási díjtételekre. 
Ezek mérlegelését követő esetleges döntés alapján lesz mód és lehetőség a szolgáltatások 
díjtételeinek módostásáról dönteni, hogy a szolgáltatás jelenlegi díjtételei, a megemelkedő 
villamos energia ár figyelembevételével ne veszteséget termeljenek az intézmény számára! Jó 
példa erre a hétvégi lehűléssel a kempingben bekövetkezett olvadó biztosító túlterhelése és 
kiolvadása is. A 3 x 80 A-es főbiztosító a kempingben a vendégek által használt elektromos 
fűtőtestek (amiknek a lehető legrosszabb az energia felhasználása) megnövekedett fogyasztása 
a rendszer túlterhelését eredményezte. Itt 16A-es aljzatokkal lehet energiát vételezni, amiről 
Ohmos terheléssel, pl olajradiátor ~3,5-3,8 kWh villamos teljesítményt lehet levenni 
csatlakozásonként. A jelenlegi napi 1.000 Ft-os díjtételt figyelembevéve, 42 Ft / kWh 
energiadíjjal számolva és 1 órára vetítve ~160 Ft/h azaz 24 órára vetítve 3.830 Ft/nap a kivehető 
fogyasztás csatlakozónkként, azaz akár vendégenként napi 2.830 Ft vesztséget is termelhet. Ha 
ezt egy feltételezett 200 Ft / kWh áramdíjra vetítjük és csak fél nap (12 órás) használatot 
feltételezünk még akkor is 9.120 Ft / nap energiadíj keletkezhet, ami napi szinten 
nagyságrendileg akár 8.000 Ft veszteséget is termelhet fogyasztónkként - csatlakozónkként.  
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Touring Hotel 

 

megnevezés  időpont megtakarítás 

tetőtéri szobák lezárása Front office rendszerben a 
foglalások átcsoportosítás 
és újak felvétele 

2022. novembertől 
folyamatosan 

51 kW/nap 

tetőtéri szobák lezárása tesztidőszak 2022. dec. 11 – 18. 357 kW 

tetőtéri szobák lezárása  2023. január 02.  

kávé és üdítőautomaták  

átcsoportosítása, bérleti díj 
emelése 

szerződés felülvizsgálata  november második 
hete 

 

nem lakott szobák 
áramtalanítása 

 folyamatos 3 kW/nap 

üdítős hűtő áramtalanítása 
a recepción 

 megtörtént 3,9 kW/nap 

főbejárathoz szélfogó 
építés 

 2023. november  

 

- A tetőtéri szint 2023. januártól lezárásra kerülnek (szobák bármikor újra kiadhatóak). 17 db 
tetőtéri szobával rendelkezünk, meglévő foglalásokat átcsoportosítjuk a földszinti és első 
emeleti szintre. 

- (Szükséges egy teszt hét, hogy a tetőtéri szint a további szintekről elszívja- e a meleget. Függ 
attól hány fok van téli hónapokban, -10 foknál nem biztos, hogy kivitelezhető) 

- A szükségtelen áramforrások megszüntetjük, áramtalanítjuk a nem használt eszközöket. 19 db 
televízió (ikerszobákban 2 db tv található) és 17 db hűtőszekrény áramtalanítása. 46 db szobával 
rendelkezik a szálloda, abban az esetben mikor nincs vendég a szobákban televíziók, hűtők, 
elektromos eszközök áramtalanítása. 

- 1 db szivattyút ki lehet iktatni, ami óránként 2 kw áramot fogyaszt. 

- Földszinti és I. emeleti folyosókon minden 2. égő világítson, este 22 órakor lekapcsolásra kerül 
a világítás. 

- A szálloda recepcióján lévő Pepsi üdítő hűtő áramtalanítása, téli hónapokban nem szükséges az 
üdítők és a víz hűtése. 

- Megfontolandó a szobákban a kártyás elektromos bekapcsolás kialakítása. 

 

Kemping 
 

megnevezés  időpont megtakarítás 

2 db vizesblokk lezárása, 
szivattyúk csökkentett 
üzemmódra állítása 

 2022. november 15. 1,4 kW/nap 

I-es vizesblokk 
mozgásérzékelőre 
alkonykapcsoló 

 2022. november 2,5 kW/nap 
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elektromos szekrényekre 

fogyasztásmérők 
fölszerelése 

 2022. november 15. – 
2023. március 15. 

vendégek általi 
fogyasztás 100%-
ban megtérül 

elektromos szekrények  
áramtalanítása 

 2022. november 15. – 
2023. január 02. 

 

konyha, mosókonyha 
téliesítés, áramtalanítás 

 2022. november 15.-ig 

forgalomtól függően 

 

szolár kandeláberek 
vásárlása, telepítése az 
üdülőházak mentén 

beszerzés elindítása 2022. november 07. 3,1 kW/nap 

kemping recepción lévő 
számítógépek 
áramtalanítása 

 megtörtént  

 

- A camping területén lévő 3 db vizesblokkból 2 db bezárása, téliesítése, szivattyúk csökkentett 
módra állítása. 

- A szálloda mögötti I.-es vizesblokkot üzemeltetnénk, a lakókocsis vendégeket a szálloda 
mögötti területen fogadnánk. (Télen kedvelt terület, mert közel van a fürdő átjáró folyosó, nem 
kell a hidegben sokat sétálni) 

- Elektromos szekrényekre fogyasztás mérők felhelyezése. A vendég által történő áramfogyasztás 
mérése miatt (A camping egész területén összesen 38 db elektromos szekrény található) 296 db 
konnektor (16 Amperesek).  Számításaink szerint 2023. januártól a vendégek által használt 
elektromos eszközök (fűtőtestek, tv, konyhai eszközök stb. ha 275 Ft kw) órával számolunk, 
akkor óránként 1.056 Ft összegben fogyasztanak. 

- A camping 3 területre osztható, a szálloda mögötti területen kívül az elektromos szekrények 
téliesítése, áramtalanítása. 

- A camping bungallók felőli területén a konyha és a mosókonyha téliesítése, áramtalanítása. 

- A számozott camping területrészen kandeláberek áramtalanítása, helyette a bungallókon 
található fényvetők adnák a fényt arra a területre. 

- A camping recepción található 2 db számítógép áramtalanítása  

- Pontos kemping térkép megalkotása és használata. 

- 12 db faház található a területen a 10,11,12, számú faház leválasztható a fűtési körről, mert 
külön fűtőágra van kötve. Így ezt a 3 darab faházat ki tudnánk iktatni  a használat alól márciusig 
körülbelül amíg nincs rájuk igény. (3 db TV, 3 db hűtő, 6 db szivattyú csökkentett módban 
működne huzamosabb ideig) 5 celsiusfok tartása fagyás veszély miatt. 

- 9 darab faházban abban az esetben, ha nincs vendég, szivattyúk csökkentett módra való 
átállítása, elektromos eszközök kihúzása. 

 

Üdülőházak 

 

megnevezés  időpont megtakarítás 
7 db bungalló lezárása Front office 

rendszerben a 
foglalások 
átcsoportosítás és új 
felvétele 

2022 novembertől 
folyamatosan 

 

7 db bungalló lezárása  2023. január 02. 13,3 kW/nap 
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3 db faház lezárása   9,9 kW/ nap 
forgalomban maradt, de 
lakatlan házak 
elektromos eszközök 
áramtalanítása, 
szivattyúk csökkentett 
módban üzemelése 

 folyamatos 3,3 kW/nap/faház 
1,9 kW/nap/bungi 

Mediterrán vendégház 
teljes lezárása 

 2023. 01. 08- 02. 08. 
2023. 02. 13. – 03.03. 

740 kW 

 

- 14 db bungaló található a campingben, 7 db -ot kiiktatnánk 7 db-ot üzemeltetnénk, így 7 db TV, 
7db hűtőszekrény ,7 db szivattyú csökkentett módban üzemelne 5 celsius fokot tartanánk a 
fagyás veszély miatt. Fagymentesítésre 7-8 °C javasolt, a legtöbb termosztátnál ez a 
fagymentesítési hőmérsékle,t amit be lehet állítani. 

- 7 db üdülőházban abban az esetben, ha nincs vendég – szivattyúk csökkentett módra állítása, 
elektromos eszközök kihúzása itt is a termosztátok letekerésével lehet a szivattyúk üzemidejét 
csökkenteni, fagymentesítésre 7-8°C állítani   

 

Jurta tábor 

 

megnevezés  időpont megtakarítás 
a 14 db sátrakon levő 
lámpáknak csak a felét 
üzemeltetni 

 2023. január 02. 0,8 kW/nap 

köztéri világításokat szolár 
lámpákra cserélni 

beszerzés 2023. januártól 
folyamatosan 

1,6kW/nap 

vizesblokkokba 
mozgásérzékelők szerelése 

 2022. december 2,4 kW/nap 

a jurta sátrakban a 
szivattyúk csökkentett 
módban üzemeltetése, 50C 
tartása 

 megtörtént 8 kW/nap 

rendezvényteremben az 
elektromos eszközök 
áramtalanítása, terem 
hőmérsékletének 80C-on 
tartása 

 2022. november 03.-tól 0,7 KW/nap 

vizesblokkokban 80C 
tartása 

 2022. november 08.-tól 2,8 kW/nap 

 

- 14 db jurta sátoron lévő lámpákból 7 db világítana. 

- Szivattyúk csökkentett módban üzemeltetése, termosztátok 5 celsiusfokra állítása. itt is a 
termosztátok letekerésével lehet a szivattyúk üzemidejét csökkenteni, fagymentesítésre 7-8°C 
állítani   

 

A fentebb említett lezárások és csökkentett módban való felhasználás napi 841 kW megtakarítást jelent. 
Ehhez hozzáadódik a szobák és házak alkalmankénti fogyasztás csökkentése, ami előre nem 
kiszámítható. 
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Takarítás 

A jelenleg használt, széles hatásspektrumú tisztítószerek egy lépésben tisztítanak és fertőtlenítenek. 
Kiválasztásuknál eleve ez a szempont – és az ár érték arány - volt előtérbe helyezve. Használatukkal a 
takarításra fordított idő is csökken, mivel fertőtlenítésre külön már nincs szükség, tehát a fertőtlenítő 
szer használatát is kiváltja. A Speed sept általános tisztítószer és a Maya sept szaniter tisztítószer 
használata majdnem minden felületre megoldást jelent, ezeken kívül csak üvegtisztítót és szükség esetén 
hideg zsíroldót használunk. 

Csökkenteni a wc olaj használatát tudjuk, mivel jelenleg minden szobában és üdülőházban használjuk. 
Használatát kiválthatjuk egy új fajta illatosító koncentrátum (Mochem Frisen Citrus) bevezetésével. Ez 
tartósabb illatú, nagy kiszerelésű utántöltős szer, ezért egyúttal megszűnne a jelenleg használt flakonos 
(Brait) légfrissítők vásárlása is.  

A WC olaj használata a vizesblokkokban nem hagyható el a nagy leterheltség miatt, így annak 
beszerzése továbbra is szükséges, viszont a felhasználása kb. 70 %-kal csökkenne. Az újonnan 
beszerzett illatosító minden helyiségben használható lesz. 

 

Pénztárak: 

A pénztárakban nyomtatói csak fekete-fehér nyomtatásra képesek. 

Áramhasználat tekintetében a pénztárhelyiségek (csak a Fürdő utcai) fűtésének helyreállításával sokat 
tudnánk megtakarítani, mert egyéb fűtés híján a téli időszakban mindkét helyiséget klímával fűtjük. 
Valamint, ha a fogadótérben is megoldható lenne valamiképpen a melegvíz hasznosítása fűtésre 
(befúvással pl.), akkor az ott időnként használt elektromos melegítő áramfogyasztását is meg tudnánk 
spórolni.  Célszerű lehetne, itt is a termál fűtést visszaindítani, a rendszert rendbe tenni, hogy ne villamos 
energiával kelljen fűteni! 

Probléma: a helyiségek fűtése korszerűtlen: az elfolyó melegvíz direkt be van vezetve a padlófűtésbe, 
hőcserélés és szűrés nélkül, ami a keringető szivattyút is tönkre tette 

 

Szauna: 

A szauna nagy áramfogyasztása miatt fontos az üzemeltetés racionalizálása. Ez alatt azt értjük, hogy 
vendégszám függvényében a kis szauna (6 fő, 10,5 Kw) vagy a nagy szauna (10 fő, 20 Kw) legyen csak 
üzemben. Akár napközben, nyitvatartási időn belül is lehessen változtatni, hogy éppen melyik 
üzemeljen. A ki/be kapcsolásról, valamint a felfűtési és átfedési időkről a dolgozókat szükséges 
leoktatni. Jelenleg a szauna 09:30-19:30-ig üzemel. Szükség esetén a szauna nyitva-tartásán is lehet 
változtatni, főleg hétköznapokon lehet indokolt a rövidebb nyitva-tartás. Ezekkel kapcsolatban 
szükségesnek tartom a vendégeket előre tájékoztatni. 

Meg kell nézni a pénztári jelentések alapján, hogy mikor mennyien veszik igénybe a szaunát. 
Szolgáltatás csökkentés nincs, racionálás van. Egyszerre egy szauna mehet, 10-től 19-ig. 

Javaslat: 2023.01.01-től a szálláshelyeinken hétköznap is időkorláthoz szabnánk a szaunahasználatot 
(pl. hétköznap is csak délelőtt vagy délután lenne ingyenes), így tervezhetőbb lenne a kapcsolás. 

Javaslat2: A fürdőben megvan még a régi 2 db szauna (kis és nagy) komplett berendezése. Működő 
szaunakályhákkal, padokkal, felburkolatokkal, jó állapotban. Minden adott lenne ahhoz, hogy a 
szálloda-üdülőházak saját szaunával rendelkezzenek. Ez már évekkel ezelőtt is felmerült, de megfelelő 
helyiség híján az ötlet feledésbe merült. Egy kis könnyűszerkezetes faházban hangulatos szaunát lehetne 
berendezni valahol a szálloda környékén zöld övezetben. A fürdő szaunavilága pedig megmaradna 
kizárólag a fizetős vendégek számára. 

Az új szauna létesítése véleményem szerint többlet energiát használna, mert az új szauna és a régi is 
üzemelhetne akár egymástól függetlenül, ami többlet energiafelhasználást jelentene. Egy szauna 
gazdaságos üzemeltetése célszerűbb lenne, pl. a fogyasztás vizsgálata mellett, a díjtétel 
felülvizsgálatával, szükség esetén díjtétel növelésén lehetne elgondolkodni, ami fedezi az energiát és a 
költségeket.  
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Úszómesterek és csúszdafelügyelők: 

Mind a kültéri ponyvacsúszda, mind a beltéri csúszda esetében fontos költségmegtakarítási lehetőség a 
csúszda csúszósságát biztosító motorok (szivattyúk) optimális üzemeltetése. 

A ponyvacsúszda esetében a lehetőség adott, egy távirányító segítségével ki-be kapcsolható mindkét 
pályához tartozó szivattyú. Rövid oktatás szükséges arra vonatkozóan, hogy a vendégszám 
függvényében lehessen a ponyvacsúszda pályáit használni.  

A beltéri csúszda esetében óránként 10 percig nem üzemelhet a csúszda, mert a sodrófolyosóval együtt 
balesetveszélyes. Erre a 10 percre a csúszdamestereknek kézzel kell kikapcsolni a szivattyút. Az emberi 
tényezőt kiváltva automatizálni lehetne a szivattyú működését, így biztosítva lenne a mindenkori 
kikapcsolás.  Ameddig ez nincs meg, addig szigorúbb ellenőrzése a karszalagoknak. 

Teljesítmények: beltéri csúszda: 7,5 kW; ponyva: 2*2,2 kW 

Probléma: Erre a 10 percre a csúszdamestereknek kézzel kell kikapcsolni a szivattyút.  

Javaslat: Az emberi tényezőt kiváltva automatizálni lehetne a szivattyú működését, így biztosítva lenne 
a mindenkori kikapcsolás.   

Mindkét esetben érdemes szakembernek megvizsgálnia azt, hogy a szivattyúk kapcsolgatása okoz-e 
kárt, illetve, hogy induláskor többet fogyasztanak-e, mint üzem közben. 

Az úszómedence téli üzemideje alatt az úszómester „bódé” „házilag” téliesítve van és ebben a fűtést egy 
olajradiátor biztosítja. Az olajradiátor a leg rosszabb hatásfokú villamos – hőenergia átalakító, mert ez 
1az 1-ben alakít át. Célszerű lenne ennek az alkalmazásának az elkerülése!  

Probléma: az olajradiátor áramfogyasztása (III. fokozaton 1500 W) 

Javaslat: a bódé egy közeli melegvizes akna közelébe (esetleg fölé) helyezése a hideg időszakra, fűtés 
melegvízzel.  

Az én javaslatom: felesleges az úszómedence. (Havi 2 millió forint a fenntartása.)  

 

Egyéb: 

A gyógyászat épülete melletti térköves közlekedő rész esti világítása 8 db, egyenként 50 W-os halogén 
reflektorral van megoldva, melyek az épület külső homlokzatára lettek felszerelve. Ezeknek a 
reflektoroknak led fényforrásra való cseréjével is jelentősen csökkenne az áramfogyasztás olyankor, 
amikor ezek a reflektorok üzemelnek. 

Az 50 w-os (900 lumen) halogén izzónak, kb. 10-13 w-os led fényforrás felel meg. 

Megtakarítás: 8*40=320 w; költség kb.: 8*3.000 Ft=24.000 Ft 

 

Napsugár Étterem: 

A tervszerű alapanyag rendelés következménye 5 darab hűtő/fagyasztó használaton kívül helyezése. 

Sorszám Hűtő/fagyasztó Tárolt termék Fogyasztás 

27 Hűtő tejföl, túró 250 W 
2,84 kWh/24 h 

28 Hűtő felvágottak 325 W 
2,7 A 

29 Hűtő sajtok 181 W 
1,18 A 

26 Fagyasztó mirelit gyümölcs 1,152 kWh/24 h 

25 Fagyasztó birka, marha jelzés nem volt 
látható rajta 

32 Fagyasztó pacal 350 W 
2,6 A 
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23 Fagyasztó hasábburgonya 300 W 
2,1 A 

20 Fagyasztó zsákos, borsó, 
karfiol 

145 W 

22 Hűtő joghurt, mini vaj 310W 
2,48 A 

21 Fagyasztó leveszöldség 160 W 
1,2 A 

Jelzés nem látható Fagyasztó hal 300 W 
2,5 A 

31 Fagyasztó csirke 480 W 
2,6 A 

30 Fagyasztó félkész  135 W 
1,05 A 

16 Hűtő szalonna, csülök 2 A 

15 Fagyasztó hasábburgonya 130 W 

17 Fagyasztó karaj, tarja 290W 

18 Fagyasztó comb,lapocka 2,76 kWh/24 h 

19 Fagyasztó kacsa   1,152 kWh/24 h 

 

5 db hűtő/fagyasztó fogyasztása: 

58.48 KW/nap, 1754.6 KW/hó, 21055.68 KW/év megtakarítás 

 

További megtakarítások: 

- Szállító váltás: azonos, vagy hasonló minőségű termékek olcsóbb beszerzése. Pl.: a Kedvenc 
Kereskedőház Zrt. 300-400 Ft-os árkülönbséggel tudja szállítani a felvágottakat, füstölt árut, 
mint a Székely és Társa Kft. Ez a reggeliztetésnél kb. 15-20%-os megtakarítást jelenthet. 

- Árukészletet kell csökkenteni, a beszállítók tudják hozni minden héten, ha kell. Előrekészített, 
vákuumos áruk. 

- Tartós élelmiszerek nagy tételben történő felvásárlása. Ez körülbelül 10%-os megtakarítást 
jelenthet. Például az étolaj literenkénti ára 1.000 Ft helyett 900 Ft. 

 

Gyógyászat: 

Egy helyiség villamosenergia költségének 20-40 %-át a világítás teszi ki. Csak ott világítsunk, ahol 
szükséges, a takarékosság ott kezdődik, hogy feleslegesen nem világítunk. Ha elmegyünk a helyiségből, 
kapcsoljunk le minden világítást, (amennyiben az nem szükséges). Ne kapcsoljuk ki az izzókat 
hagyományos körték esetében 5 perc, kompakt és neon fénycsövek esetében 15 percnél rövidebb időre, 
mert a felkapcsolás annyi energiát fogyaszt, mintha a fénycsővel negyedórán át folyamatosan 
világítottunk volna. Az izzólámpával takarékoskodni csak akkor tudunk, ha 10 percnél hosszabb időre 
nincs szükségünk izzólámpára és akkor kapcsoljuk ki. 

Mivel 8-10 számítógéppel és sok más irodai felszereléssel, mint például a nyomtató, másológép, 
szkenner is rendelkezünk, így az egyes készülékek energiafogyasztása külön-külön viszonylag kicsi, ha 
azonban együtt tekintjük őket, és figyelembe vesszük a működési órák nagy számát, már jelentős anyagi 
terhet jelentenek. Az irodai felszerelések az összes energiafelhasználás 20%-ért, néhány esetben 70%- 
ért felelősek. A magas költségek mellett az irodai berendezések jelentősen növelik a helyiségek 
hőterhelését, és így gyakoribb a klímatechnikai rendszerek használata. 
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Az irodai felszerelésekhez kapcsolódó legtöbb energiamegtakarítási módszerhez nem kell drága 
berendezéseket venni, a módszerek inkább a felhasználói viselkedéshez kapcsolódnak, ami nem kerül 
semmibe. Jelentős megtakarítást lehet elérni kikapcsolással, helyes beállítással vagy a képernyők 
energiaellátásának beállításával, amikor a berendezések használaton kívül vannak. 

A klímák optimális hőmérsékletre való beállítása és ezek folyamatos ellenőrzése. Tervszerű megelőző 
karbantartás, klímák rendszeres tisztítása, az elöregedett klímák fokozatos cseréje (inverteres klímákra).  

A folyosók és a kezelőhelységek hőérzékelős kapcsolóval való felszerelése, a világítótestek 
energiatakarékos izzókra való cseréje. Elektromos gépek berendezések meghibásodása és ezáltal cseréje 
esetén energiatakarékos eszközök vásárlása. 

Ahogy a legelején is írtam, ezekkel az intézkedésekkel és azok betartatásával 15-20 %-os energia 
megtakarítást tudunk a Gyógyászaton elérni. A leírtakhoz segítségül vettem az energetikai szakreferensi 
oktatási anyagot (elsősorban a %-os meghatározások tekintetében). 

 

Általános megtakarítások: 

Az összes dolgozó nyilatkozik arról, hogy van-e ügyfélkapus hozzáférése és az email címeiket is 
rögzítjük. A személyes és telefonos kapcsolatokat email-on keresztül váltjuk ki. 

Amiért kiemelten fontos: ügyfékapuval rendelkező dolgozók az e bérjegyzéken kapják meg a 
bérjegyzéket, ezáltal nincs nyomtatás, nincs személyes kézbesítés. Az Államkincstár részéről ez csak 
egységesen megoldható, tehát intézményi szinten mindenkinek rendelkeznie kell ügyfélkapuval, hogy 
a bérjegyzék küldése azon keresztül megoldható legyen. 

E számla: Hőszolgáltatás esetében a szerződésben az email címeket is rögzítjük, ezáltal elektronikus 
számlán tudjuk kiállítani a pénzügyi egyenleget és a különféle tájékoztatásokat is így tudjuk felváltani. 
Nincs többé csekk, posta! 

Minden számlázási helyen megfontolandó az e számla (pl. szálloda) küldése, kézbesítése. 

Irattározás szempontjából meggondolandó, hogy a számlák másolására szükség van-e (mennyi 
példányra). 

 

ÖSSZES INTÉZMÉNYNÉL: 

- Az intézményekben törekedni kell rá, hogy minden égő energiatakarékos legyen és csak akkor 
égjen, amikor feltétlenül szükséges.  

- A kézszárító gépeket ki lehetne húzni és azok helyett papírtörlőt rendszeresíteni.  

- Az önkormányzatnál és intézményeinél be kell tartani, hogy nagyobb tételben vásároljunk, így 
megspórolva a többszöri szállítási díjat. Valamint van, ahol nagyobb tétel vásárlása esetén 
kedvezményekre vagyunk jogosultak. Nem szabad ragaszkodni a megszokott beszállítókhoz, 
minden tételnél meg kell vizsgálni, hogy hol az olcsóbb és onnan kell beszerezni. EZ csak a 
tartós, hűtést nem igénylő árukra vonatkozik. 

- A termékbeszerzéseknél figyelembe kell venni, hogy egyes esetekben a nem túl ismert márkás 
termék hatékonysága is ugyanolyan megfelelő, mint az ismertebb drágább termék. Előnyben 
kell részesíteni az olcsóbb termék beszerzését egészen addig, amíg a hatékonyság és a minőségi 
szolgáltatás nyújtásának a rovására nem megy. 

- Az önkormányzat tulajdonában lévő összes gépjárműbe beszerelésre kerültek a GPS 
nyomkövetők, így minden kocsit csak és kizárólag munkaügyben a legrövidebb útvonal 
használatával lehet használni. 

- Az önkormányzat összes intézményében a nyomtatóknál alapbeállításra került a kétoldalas 
nyomtatás. A színes nyomtatást pedig nem szabad használni. 

- Az összes intézmény vonatkozásában csak a működéshez feltétlenül szükséges, vagy 
energiahatékonyságot növelő beszerzéseket és beruházásokat szabad megvalósítani. 
Polgármesteri döntés, egyetértés. 
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- Az összes intézmény vonatkozásában a nem használt eszközöket a konnektorból is ki kell húzni, 
hogy a minimális áramfelvételt is megspóroljuk. Sok kicsi sokra megy. 

- A téli igazgatási szünet elrendelése szintén csökkenti a működési kiadásokat. 

 

Polgármesteri Hivatal felújításának hatásai: 

A Polgármesteri hivatal felújítására kapott pályázatból megvalósuló beruházás is a hivatal 
energiafelhasználásának csökkenését eredményezi majd. A projekt fő célja, hogy a Hivatal havi 
kiadásait a lehető legkisebbre csökkentse. A beruházás törekszik a zöld energia kiaknázására, hiszen 
hőszigetelési, nyílászárócserével, fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos energiahatékonysági munkát és 
napelem, illetve hőszivattyú rendszerkivitelezését tervezi. Hosszú távon az önkormányzat célja, hogy a 
lehető legnagyobb mértékben önellátóvá tudja tenni épületeit. Információim szerint rendelkezésre áll a 
termálvizes fűtés a polgármesteri hivatalnál is. Ez sokkal gazdaságosabb, mint a hőszivattyú, illetve  
0-ás távhő számlát kap most is az intézmény. Ennek fényében Nem javasolt a hőszivattyú! 

 

Energiafogyasztás és költségei a pályázati beruházás előtt: 

Polgármesteri Hivatal épülete: 

 

 

Tanyagondnoki épület: 

 

 

 

 

 

Mért fogyasztás 9 871      kWh
Mért betáplálás 4 174      kWh
Szaldó (fogyasztás-betáplálás) 5 697      kWh 20,5092 GJ

Bruttó
ÁFA % Ft/kWh

Villamosenergia kereskedelmi díja 18,98       Ft/kWh 27 24,1046
Jövedéki adó 0,3105      Ft/kWh 27 0,394335
Átviteli díj 2,787       Ft/kWh 27 3,53949
Elosztói forgalmi díj 13,6         Ft/kWh 27 17,272
Kedvezményes árú 
villamosenergiaellátás támogatása 0,08         Ft/kWh ÁHK 0,08
Kapcs.term.szerk.-át Díj 0,81         Ft/kWh ÁHK 0,81

46,200425
2021. évi tényleges költség 263 204 Ft

Számított fogyasztás (ET): 2050 kWh 7,38
Bruttó

ÁFA % Ft/kWh
Villamosenergia kereskedelmi díja 18,98       Ft/kWh 27 24,1046
Jövedéki adó 0,3105      Ft/kWh 27 0,394335
Átviteli díj 2,787       Ft/kWh 27 3,53949
Elosztói forgalmi díj 13,6         Ft/kWh 27 17,272
Kedvezményes árú 
villamosenergiaellátás támogatása 0,08         Ft/kWh ÁHK 0,08
Kapcs.term.szerk.-át Díj 0,81         Ft/kWh ÁHK 0,81

46,200425
2021. évi tényleges költség 94 711 Ft
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Gáz: 

 

 

Hőszivattyúk alkalmazásának bemutatása: 

Polgármesteri Hivatal épülete: 

 

A tervezett, fejlesztett épületgépészeti rendszerünknél a meglévő állandó hőmérsékletű gázkazán 
kiváltásával 1 db CLIVET WBAN 162 30 kW Q=30,3 kW teljesítményű levegő-víz közeggel üzemelő 
hőszivattyút tervezünk, mely egyedüli hőtermelőként fedezi az épület teljes hőigényét az EN 12831 
szabvány szerint. A hőszivattyú fűtőteljesítménye az épület fűtési hőigényének 84,87%-ára méreteztük, 
így ebben az esetben a hőszivattyú éves fűtési fedezeti aránya 97%. A kiegészítő fűtést a puffertartályba 
épített elektromos fűtőbetéttel tervezzük megoldani, melyet a hőszivattyú szabályozója vezérel 
automatikusan.  

 

Tanyagondnoki épület: 

 

A tervezett, fejlesztett épületgépészeti rendszerünknél a meglévő állandó hőmérsékletű gázkazán 
kiváltásával 1 db CLIVET WSAN-YSI 14,1 Q=8,63 kW teljesítményű levegő-víz közeggel üzemelő 
hőszivattyút tervezünk, mely egyedüli hőtermelőként fedezi az épület teljes hőigényét az EN 12831 
szabvány szerint. A hőszivattyú fűtőteljesítménye az épület fűtési hőigényének 80,65%-ára méreteztük, 
így ebben az esetben a hőszivattyú éves fűtési fedezeti aránya 97%. A kiegészítő fűtést a puffertartályba 
épített elektromos fűtőbetéttel tervezzük megoldani, melyet a hőszivattyú szabályozója vezérel 
automatikusan.  

 

Elfogyasztott mennyiség: 1 163       gnm3
Fűtőérték 34,52       MJ/gnm3
Elfogyasztott hőmennyiség: 40 147     MJ/gnm3 40,15 GJ
Arányszám: 3,2491      MJ/kWh
Elfogyasztott energiamennyiség: 12 356     kWh 12,356 MWh

ÁFA %
Összesen 
(nettó)

Összesen(br
uttó)

Gázdíj 3,3           MJ 27 132 484        168 255     
Biztonsági készletezési díj 257,01      MWh 27 3 176           4 034         
Jövedéki adó 0,3038      kWh 27 3 754           4 767         
2021. évi tényleges költség: 177 057 Ft

Épület hőszükséglet( kW) 35,70 kW
Hőigény lefedettség 70% 24,99 kW
Hőigény lefedettség 85% 30,345 kW
Választott hőszivattyú fűtési 
teljesítmény (Q) 30,3 kW
Fűtési hőigény méretezése 84,87 %
Fűtési fedezeti arány 97 %

Épület hőszükséglet( kW) 10,70 kW

Hőigény lefedettség 70% 7,49 kW
Hőigény lefedettség 85% 9,095 kW
Választott hőszivattyú fűtési 
teljesítmény (Q) 8,63 kW
Fűtési hőigény méretezése 80,65 %
Fűtési fedezeti arány 97 %
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg a fentiekben részletezett költségcsökkentési 
lépéseket, véleményezze azokat és fogadja el Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Költségtakarékossági 
tervét. 

 

Cserkeszőlő, 2022.11.09. 

 

 Varga Attila sk. 

 polgármester 

 

 



2. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének módosítása. 

 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.11.10. 

 
Készítés ideje:   
2022.11.08. 

 
Készítette:   
Molnár Judit titkársági ügyintéző 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 
 



Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 
5465Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-451  fax: (56) 568-462 
    

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal  
munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének módosítására 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A megnövekedett energiaárak következtében a fenntartási költségek csökkentése érdekében  
2022. november 14. napjától február 28. napjáig az alábbiak szerint javaslom módosítani a 

Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal munkarendjét és az ügyfélfogadási rendjét. 
 

NAP MUNKAREND ÜGYFÉLFOGADÁSI REND 
Hétfő 7:30 – 17:30 8:00 – 12:00 és 12:30 – 16:00 

Kedd 7:30 – 17:30 NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS 
Szerda 7:30 – 17:30 8:00 – 12:00 és 12:30 – 16:00 

Csütörtök 7:30 – 17:30 NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS 
Péntek ZÁRVA NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS 
 
Ahogy a fenti táblázatban is látható a legfőbb változás a hivatal dolgozóinak napi munkaidejében 
lenne, az eddig megszokott hétfőtől csütörtökig 7:30 – 16:00 óráig, valamint a pénteken 7:30 – 
13:30 tartó munkarend helyett a fenti táblázatban szereplő munkarendet javaslom bevezetni. Az új 
munkarend bevezetésével pedig az ügyfélfogadási rend is módosításra kerülne a fentiek szerint.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a 
Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének módosítását. 
 
 
Cserkeszőlő, 2022. november 8. 

 

 dr. Tóth Dániel 
 jegyző 
                                                                                                                  

 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT: 

 
…/2022.(XI.10.) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

 a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének módosításáról. 
 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 
munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének módosításáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a 
hivatal munkarendjét és ügyfélfogadási rendjét 2022. november 14. napjától 2023. február 28. napjáig az 
alábbiak szerint határozza meg: 
 

NAP MUNKAREND ÜGYFÉLFOGADÁSI REND 
Hétfő 7:30 – 17:30 8:00 – 12:00 és 12:30 – 16:00 

Kedd 7:30 – 17:30 NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS 
Szerda 7:30 – 17:30 8:00 – 12:00 és 12:30 – 16:00 

Csütörtök 7:30 – 17:30 NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS 
Péntek ZÁRVA NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS 

 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Dr. Tóth Dániel jegyző urat, hogy a hivatal 
munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének módosításával kapcsolatban intézkedjen a lakosság megfelelő 
tájékoztatásáról.   
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző 
 
 
Erről értesül: 
 - Képviselő-testület tagjai – Helyben 
 - dr. Tóth Dániel jegyző – Helyben 
 - Polgármesteri Hivatal dolgozói – Helyben 
 - Lakosság – Helyben 
 

 
 

Kmf. 
 
 
 

 
 Varga Attila sk. dr. Tóth Dániel sk. 
 polgármester jegyző  



3. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ működésének gazdasági-, műszaki- és üzemeltetési 

szempontokból történő átvilágításáról szóló tanulmány elkészítése tárgyú szerződés módosítása. 

 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.11.10. 

 
Készítés ideje:   
2022.11.08. 

 
Készítette:   
Molnár Judit titkársági ügyintéző 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



 



Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 
5465Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-451  fax: (56) 568-462 
    

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ működésének gazdasági-, műszaki- és üzemeltetési 
szempontokból történő átvilágításáról szóló tanulmány elkészítése tárgyú  

szerződés módosítására 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 160/2022.(VI.29.) sz. zárt határozatában elrendelte 
a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ átvilágítását és az erre vonatkozó beszerzési eljárás 
megindítását. A beszerzési eljárás lefolytatása után a képviselő-testület 191/2022.(VIII.08.) sz. zárt 
határozatában döntött a beszerzési eljárás lezárásáról és elfogadta a STÁDIUM-VKT Szakértői Csoport Kft. 
ajánlatát és engedélyezte a céggel való szerződéskötést.  
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat a fentiek alapján a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 
működésének gazdasági-, műszaki- és üzemeltetési szempontokból történő átvilágításáról szóló tanulmány 
elkészítése tárgyú szerződést megkötötte a STÁDIUM-VKT Szakértői Csoport Kft-vel. A szerződés II./7. 
pontjában rögzítésre került, hogy a vállalkozó vállalja, hogy a teljes tanulmány tervezetet (munkapéldány) 
legkésőbb október 31. napjáig elkészíti. Továbbá a szerződés II./8. pontjában rögzítésre került, hogy a 
vállalkozó vállalja, hogy a tanulmány véglegesítése előtt a munka eredményét egy tervezetben 
(munkapéldány) Megrendelő részére átadja véleményezésre, amelyre Megrendelőnek 10 napos 
véleményezési határideje van. Amennyiben Megrendelő a megadott határidőn belül nem küld észrevételt, 
Vállalkozó jogosult az adott munkát elfogadottnak tekinteni és jogosult a munkaanyag véglegesítésére. 
 
A megfelelő adatszolgáltatás biztosítása, a nagy adatmennyiség átnézése miatt, valamint a munkapéldány 
képviselő-testület általi megtárgyalásának biztosítása érdekében a fenti határidők módosítása vált 
szükségessé.  
 
Javaslom a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ működésének gazdasági-, műszaki- és üzemeltetési 
szempontokból történő átvilágításáról szóló tanulmány elkészítése tárgyú, STÁDIUM-VKT Szakértői 
Csoport Kft-vel kötött szerződés II./7. pontjában rögzítésre került határidőt 2022. október 31. napjáról 2022. 
november 20. napjára módosítani, így a szerződés II./8. pontjában rögzített 10 napos véleményezési határidő 
alatt a testület általi véleményezés is biztosítható. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a szerződés 
módosítását. 

 
 
Cserkeszőlő, 2022. november 8. 

 

 Varga Attila sk. 
 polgármester 
                                                                                                                  



HATÁROZATI JAVASLAT: 

 
…/2022.(XI.10.) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

 a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ működésének gazdasági-, műszaki- és üzemeltetési 
szempontokból történő átvilágításáról szóló tanulmány elkészítése tárgyú szerződés módosításáról. 

 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati 
Központ működésének gazdasági-, műszaki- és üzemeltetési szempontokból történő átvilágításáról szóló 
tanulmány elkészítése tárgyú szerződés módosításáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a 
STÁDIUM-VKT Szakértői Csoport Kft-vel kötött, fenti tárgyú szerződés II. / 7. pontjában rögzített, teljes 
tanulmány tervezet (munkapéldány) elkészítésére vonatkozó határidő 2022. október 31. napjáról, 2022. 
november 20. napjára történő módosítását engedélyezi.  
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Dr. Tóth Dániel jegyző urat a szerződés 
módosítás elkészítésére. 
 

 
Erről értesül: 
 - Képviselő-testület tagjai – Helyben 
 - dr. Tóth Dániel jegyző – Helyben 
 - Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – Helyben 
 - STÁDIUM-VKT Szakértői Csoport Kft. – 4027, Debrecen, Honvédtemető u. 6. 
 

 
 

Kmf. 
 
 
 

 
 Varga Attila sk. dr. Tóth Dániel sk. 
 polgármester jegyző  



4. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Döntés a fogászati kezelőegység beszerzésére vonatkozó beszerzési eljárásban 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.11.10. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.11.08. 

 
Készítette:   
Gergely Angéla asszisztens 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 
 



 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-455  fax: (56) 568-462 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Tárgy: Döntés a fogászati kezelőegység beszerzésére vonatkozó beszerzési eljárásban 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat az MFP-ÖTIK/2022 kódszámú, „Fogorvosi szolgáltatás 
fejlesztése Cserkeszőlőben” című projektjének megvalósítása kapcsán, közbeszerzési értékhatár alatti 
beszerzési eljárást folytatott le „fogorvosi kezelőegység” beszerzésére a pályázati felhívás és a 
segédleteiben foglaltak alapján. A beruházás fedezete részben pályázati forrásból (bruttó 5.999.999 Ft) 
és részben saját forrásból kerül biztosításra.  
 
A beszerzési eljárás eredményeként az 1. sz. melléklet szerinti ajánlatok érkeztek. 
 
Ajánlattevő cégek: 
- Zebident Kft. 
- R-Technika Bt. 
- Fejér-Fog Kft. 
 
A Beszerzési Bíráló Bizottság 2022.11.07. napján megtárgyalta az eljárásban beérkezett ajánlatokat az 
előterjesztés mellékleteként csatolt jegyzőkönyvben foglaltaknak megfelelően. A Bizottság 
egyhangúan döntött a nyertes ajánlattevőre vonatkozó javaslatról is.  
A képviselő-testület számára a Zebident Kft. által tett (ajánlati összesítő Zebident Kft/2.) nettó 
6.121.500,- Ft-os ajánlatot Diplomat DC170 típusú fogászati kezelőegységre, valamint az EKOM DO 
2.1 elszívó berendezés szekrényben nettó 408.318 Ft ajánlati áron javasolja elfogadásra. Az ajánlat 
érvényességi ideje 20 nap.  
Így a beszerzés teljes költsége: nettó 6.529.818.- Ft + ÁFA (bruttó 8.292.869 Ft), melyből  

- pályázati forrás nettó 4.724.409 Ft + 1.275.590 Ft ÁFA,  
- saját forrás: nettó 1.805.409 Ft + 487.461 Ft ÁFA.  

 
Az új fogászati kezelőegység beszerzése és ezáltal a fogorvosi rendelőben meglévő kezelőegység 
cseréje feltétlenül szükséges, mivel az ÁNTSZ előírásai szerint 2023.-tól csak amalgám szeparátorral 
felszerelt kezelőegységekkel végezhető fogászati beavatkozás.  
Továbbá a cserét a meglévő berendezés kora és állapota is indokolja. 
 
Javaslom a képviselő-testület számára, hogy engedélyezze a fentiek alapján a fogorvosi kezelőegység 
megrendelését, valamint vételárának önkormányzati saját forrásból történő kiegészítését az 
Önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést és fogadja el. 
 
Cserkeszőlő, 2022. november 08. 
 

Varga Attila sk. 
                polgármester



 
HATÁROZATI JAVASLAT 
 
…/2022.(XI.10.) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

- Döntés a fogászati kezelőegység beszerzésére vonatkozó beszerzési eljárásban 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat a fogorvosi kezelőegység megrendelését engedélyezi az 
előterjesztés alapján (szállító: Zebident Kft), valamint engedélyezi a vételár saját forrásból történő 
kiegészítését a 2022. évi költségvetés terhére.  
 
 
Erről értesül:  

- Képviselő-testület tagjai – Helyben 
- Dr. Tóth Dániel jegyző – Helyben 
- Varga Attila polgármester – Helyben 
- Czeczonné Kiss Nóra gazdasági vezető – Helyben 
- Miklós-Tóth Anita pályázati referens - Helyben 

 
 

Kmf. 
 
 
 Varga Attila sk. Dr. Tóth Dániel sk. 
 polgármester jegyző 

 











 
 

 

 

1.sz. melléklet 
 
Ajánlatkérő megnevezése: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 
Ajánlatkérő címe: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.  
Adószám: 15732925-2-16 
Varga Attila Polgármester részére 
 

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP 
Fogorvosi kezelőegységre 

 

 
Ajánlat tárgya:A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat által az MFP-ÖTIK/2022 kódszámú „Fogorvosi 
szolgáltatás fejlesztése Cserkeszőlőben” címűpályázat keretében „Fogorvosi kezelőegység” beszerzése. 

 
Ajánlattevő neve (cégnév): Zebident Kft. 

Képviseli: Varagya Péter 

Székhelye: 2627 Zebegény Millennium sor 11. 

Levelezési cím: 2627 Zebegény Árpád út 13. 

Adószáma: 26603751-2-13 

Telefon, fax: +36309623671 

 

A pályázat megvílósításához szükséges „Fogorvosi kezelőegységre” a következő ajánlatot adom: 

Mennyiség 
(mennyiségi 
egysége: db) 

Megnevezés Nettó ár Ft 
ÁFA (27 %) 

Ft 
Bruttó ár Ft 

1 Fogorvosi kezelőegység Diplomat DC170 6.726.929.- 1.816.271.- 8.543.200.- 

1 Fogorvosi kezelőegység Diplomat PRO600 8.331.558.- 2.249.521.- 10.581.079.- 

1 
EKOM DO 2.1 elszívó berendezés 

szekrényben 
418.157.- 112.902.- 531.059.- 

1 
EKOM DO 2.1 elszívó berendezés 

szekrény nélkül 
337.492.- 91.123.- 428.615.- 

 
 
Az ajánlatkérésben előírtakat megismertem és elfogadom azokat. 
 
 
Az árajánlat 90. napig érvényes. 
 
 
 
Kelt: Zebegény 2022. november 3.  
 
 

……………………………………………………………. 
                  cégszerű aláírás 

  P.H. 
 
 



 
 

 

 

1.sz. melléklet 
 
Ajánlatkérő megnevezése: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 
Ajánlatkérő címe: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.  
Adószám: 15732925-2-16 
Varga Attila Polgármester részére 
 

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP 
Fogorvosi kezelőegységre 

 

 
Ajánlat tárgya:A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat által az MFP-ÖTIK/2022 kódszámú „Fogorvosi 
szolgáltatás fejlesztése Cserkeszőlőben” címűpályázat keretében „Fogorvosi kezelőegység” beszerzése. 

 
Ajánlattevő neve (cégnév): Zebident Kft. 

Képviseli: Varagya Péter 

Székhelye: 2627 Zebegény Millennium sor 11. 

Levelezési cím: 2627 Zebegény Árpád út 13. 

Adószáma: 26603751-2-13 

Telefon, fax: +36309623671 

 

A pályázat megvílósításához szükséges „Fogorvosi kezelőegységre” a következő ajánlatot adom: 

Mennyiség 
(mennyiségi 
egysége: db) 

Megnevezés Nettó ár Ft 
ÁFA (27 %) 

Ft 
Bruttó ár Ft 

1 Fogorvosi kezelőegység Diplomat DC170 6.121.500.- 1.652.805.- 7.774.305.- 

1 Fogorvosi kezelőegység Diplomat PRO600 7.459.000.- 2.013.930.- 9.472.930.- 

1 
EKOM DO 2.1 elszívó berendezés 

szekrényben 
408.318.- 110.246.- 518.564.- 

1 
EKOM DO 2.1 elszívó berendezés 

szekrény nélkül 
329.551.- 88.979.- 418.530.- 

 
 
Az ajánlatkérésben előírtakat megismertem és elfogadom azokat. 
 
 
Az árajánlat 20. napig érvényes. 
 
 
 
Kelt: Zebegény 2022. november 3.  
 
 

……………………………………………………………. 
                  cégszerű aláírás 

  P.H. 
 
 





 
 

 

 

1.sz. melléklet 
 
Ajánlatkérő megnevezése: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 
Ajánlatkérő címe: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.  
Adószám: 15732925-2-16 
Varga Attila Polgármester részére 
 

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP 
Fogorvosi kezelőegységre 

 
 

Ajánlat tárgya:A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat által az MFP-ÖTIK/2022 kódszámú „Fogorvosi 
szolgáltatás fejlesztése Cserkeszőlőben” címűpályázat keretében „Fogorvosi kezelőegység” beszerzése. 

 
Ajánlattevő neve (cégnév): Fejér-Fog Kft. 

Képviseli: Fejérváry Márk  …………………………………………... 

Székhelye: 1118, Budapest, Breznó-köz 11………………………….. 

Levelezési cím: 1118, Budapest, Breznó-köz 11…………………….. 

Adószáma: 12916270-2-43…………………….. 

Telefon, fax: +36 1 788 5391…………………… 

 

A pályázat megvílósításához szükséges „Fogorvosi kezelőegységre” a következő ajánlatot adom: 

Mennyiség 
(mennyiségi 
egysége: db) 

Megnevezés Nettó ár Ft 
ÁFA (27 %) 

Ft 
Bruttó ár Ft 

1 Fogorvosi kezelőegységDiplomat DC170 6,777,925,- 1,830,040,- 8,607,965,- 

1 Fogorvosi kezelőegységDiplomat PRO500 8,394,364,- 2,266,478,- 10,660,842,- 

1 
EKOM DO 2.1 elszívó berendezés 

szekrényben 
426,891,- 115,261,- 542,152,- 

1 
EKOM DO 2.1 elszívó berendezés 

szekrény nélkül 
348,151,- 94,001,- 442,152,- 

 
 
Az ajánlatkérésben előírtakat megismertem és elfogadom azokat. 
 
 
Az árajánlat 90 napig érvényes. 
 
 
 
Kelt: Budapest, 2022.11.04.  
 
 

……………………………………………………………. 
                  cégszerű aláírás 

  P.H. 
 
 















AJÁNLATI ÖSSZESÍTŐ 

Fogorvosi kezelőegység beszerzésére kiírt ajánlatokhoz 

 

Ajánlattevő 

 

Megnevezés 
Ajánlati ár 

(nettó forint) 
Megjegyzés 

Zebident Kft./1 

Fogorvosi kezelőegység Diplomat DC170 6.726.929 

Ajánlat 

érvényessége: 

90 nap 

Fogorvosi kezelőegység Diplomat PRO600 8.331.558 

EKOM DO 2.1 elszívó berendezés 

szekrényben 
418.157 

EKOM DO 2.1 elszívó berendezés szekrény 

nélkül 
337.492 

Zebident Kft./2 

Fogorvosi kezelőegység Diplomat DC170 6.121.500 

Ajánlat 

érvényessége: 

20 nap 

Fogorvosi kezelőegység Diplomat PRO600 7.459.000 

EKOM DO 2.1 elszívó berendezés 

szekrényben 
408.318 

EKOM DO 2.1 elszívó berendezés szekrény 

nélkül 
329.551 

R-Technika Bt. 

Fogorvosi kezelőegység Diplomat DC170 6.849.695 

Ajánlat 

érvényessége: 

90 nap 

Fogorvosi kezelőegység Diplomat PRO600 8.449.767 

EKOM DO 2.1 elszívó berendezés 

szekrényben 
435.219 

EKOM DO 2.1 elszívó berendezés szekrény 

nélkül 
362.721 



Fejér-Fog Kft. 

Fogorvosi kezelőegység Diplomat DC170 6.777.925 

Ajánlat 

érvényessége: 

90 nap 

Fogorvosi kezelőegység Diplomat PRO500 8.394.364 

EKOM DO 2.1 elszívó berendezés 

szekrényben 
426.891 

EKOM DO 2.1 elszívó berendezés szekrény 

nélkül 
348.151 

 

 

Készült: 2022.11.07.  

 

Készítette: Gergely Angéla 

 

 



5. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Döntés a Nagyfertő utca felújítására vonatkozó beszerzési eljárásban 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022. 11. 10. 

 
 
Készítés ideje:   
2022. 11. 09. 

 
Készítette:   
Gergely Angéla asszisztens 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 
 



 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-455  fax: (56) 568-462 

 
Előterjesztés 

 
Tárgy: Döntés a Nagyfertő utca felújítására vonatkozó beszerzési eljárásban 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Nagyfertő utca egyes szakaszainak rossz állapotára és állapotának gyors romlására tekintettel (lásd: 
állapotfelmérés és szakvélemény) az útszakasz felújítására vonatkozóan közbeszerzési értékhatár alatti 
beszerzési eljárás került lefolytatásra, melynek eredményeként az alábbi ajánlatok érkeztek. 
 

Ajánlattevő Ajánlati ár (nettó Ft) 

Fehér és Fehér Útépítő Kft. 12.440.000.- 

Classi-Co Térkő Bt. 13.130.000.- 

Út-Ép-Ker 97 Kft. 11.580.000 .- 

 
Az Önkormányzat és Szabó Imre (autómosó tulajdonosa) közötti egyeztetés alapján, Szabó Imre 
vállalja az autómosó területét, feljáróját érintő költségeket megfizetni, így az érintett szakasz egyben 
kerülne felújításra. Az autómosó területét érintő rész felújítási költéseit jelen ajánlat nem tartalmazza. 
 
A Beszerzési Bíráló Bizottság 2022. 11. 08. napján megtárgyalta az eljárásban beérkezett ajánlatokat 
az előterjesztés mellékleteként csatolt jegyzőkönyvben foglaltaknak megfelelően. A Bizottság 
egyhangúan döntött a nyertes ajánlattevőre vonatkozó javaslatról is. A képviselő-testület számára az 
Út-Ép-Ker 97 Kft. által tett nettó 11.580.000,- Ft-os ajánlatot javasolja elfogadásra.  
 
Az út felújítása feltétlenül szükséges mind az útszakasz rossz állapotára és gyors romlására, mind a 
helyi lakosok biztonságos közlekedésének biztosítására tekintettel.  
Jelenlegi formájában már nem alkalmas a biztonságos közlekedés lebonyolításra, illetve a közeledő 
téli, csapadékos idő miatt használhatatlanná vált az útburkolat helyreállítása. 
A munkálatok költségét az Önkormányzat saját forrásból biztosítja a 2022. évi költségvetés terhére.  
 
Javaslom a képviselő-testület számára, hogy engedélyezze vállalkozási szerződés megkötését az 
útburkolat helyreállításának kivitelezésére vonatkozóan az Út-Ép-Ker 97 Kft.-vel. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést és fogadja el. 
 
Cserkeszőlő, 2022. november 9. 

Varga Attila sk. 
                polgármester



 
HATÁROZATI JAVASLAT 
 
…/2022.(XI.10.) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

- Döntés a Nagyfertő utca felújítására vonatkozó beszerzési eljárásban 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat a Nagyfertő utca felújításának elvégzésére vonatkozó szerződés 
megkötését jóváhagyja az Út-Ép-Ker 97 Kft.-vel.  
 
 
Erről értesül:  

- Képviselő-testület tagjai – Helyben 
- Dr. Tóth Dániel jegyző – Helyben 
- Varga Attila polgármester – Helyben 
- Czeczonné Kiss Nóra – Helyben 

 
 

Kmf. 
 
 
 Varga Attila sk. Dr. Tóth Dániel sk. 
 polgármester jegyző 

 







 

 

 
























