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 E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

a Képviselő-testület 2022. december 15-i ülésére  

Marcali Város Önkormányzat energiatakarékossági intézkedéseiről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak 

körének meghatározásáról szóló 217/2022 (VI.17.) számú Kormány rendelettel év közben 

változtatta meg az egyetemes villamosenergia szolgáltatásra és az egyetemes gázszolgáltatásra 

jogosult fogyasztók körét. A rendelet értelmében 2022. augusztus 1-től az önkormányzat által 

fenntartott intézmények már nem voltak jogosultak az egyetemes szolgáltatás keretében 

villamosenergia és gáz vételezésére, számukra a rendelet egy új jogintézményt a végső 

menedékes szolgáltatást vezette be, melynek árai magasabbak az egyetemes szolgáltatás 

keretében elérhető áraknál. A végső menedékes ellátási jogviszony 2022. december 31-vel 

megszűnik, valamennyi fogyasztási hely esetében piaci szerződések lépnek életbe. Az MVM 

Next Energiakereskedelmi Zrt. 2022. december 9-én tette közzé az általa megajánlott árakat, 

melyeket az alábbi táblázat tartalmaz. 

 

 2021. december 

31-ig 

2022. július 31-

ig 

2022. december 

31-ig 

2023. január 

1-től 

nettó gáz ár 

,rendszerhasználati 

díj nélkül (Ft/MJ) 

2,2 2,539 13,17 21,215 

nettó 

villamosenergia ár 

,rendszerhasználati 

díj nélkül (Ft/kWh) 

19,91 39,03 106,17 196,014 

 

A táblázatból jól látható, hogy az energia fogyasztás nettó (rendszerhasználati díj és Áfa 

nélküli) költségei 2021. évhez képest az év második felében a gáz esetében a hatszorosára, 

2023-ra tízszeresre, a villamosenergia esetében az ötszörösére, illetve szintén közel 

tízszeresérre emelkedtek. 

 

Az önkormányzat és intézményeinek zavartalan működése érdekében 2022. október 1-től több 

intézkedés került bevezetésre, melyek fenntartása és új intézkedésekkel történő kiegészítése a 

2023. évben is indokolt:  

 

Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár: 

A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00015 azonosító számú Marcali Berzsenyi Dániel Városi 

Könyvtár energetikai korszerűsítése című pályázat kivitelezési munkálatait a legrövidebb időn 

belül el kell kezdeni. 

A könyvtár 2022. december 23 és 2023. január 1. között zárva tart. 

 

Marcali Múzeum: 

A Bernáth Galéria a fűtési szezon teljes időszakában zárva marad. 

A Múzeum 2022. december 23. és 2023. január 1. között zárva tart. 
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Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nonprofit Kft.: 

A városrészi kultúrházak (Bize, Boronka, Gyótapuszta, Horvátkút) a fűtési szezon ideje alatt 

zárva tartanak. 

A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00032 azonosító számú Marcali Gyóta városrészi 

kultúrház energetikai korszerűsítése című pályázat kivitelezési munkálatait a legrövidebb időn 

belül el kell kezdeni. 

A Civil Szervezetek Háza kedd, szerda, csütörtök napokon 8 órától 20 óráig tart nyitva. 

A Kulturális Korzó hétközben 8 órától 16 óráig tart nyitva. A Korzó 2022. december 23. és 

2023. január 1. között zárva tart. 

Marcali Városi Gyógyfürdő és Szabadidőközpontban a reggeli úszások időpontja hétfő, szerda, 

péntek napokon 6 órától 8 órára korlátozódik. Az intézmény 2022. december 19. és 2023. 

január 9-e között zárva tart. 

A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00017 azonosító számú Marcali Fürdő és Szabadidő 

Központ energetikai korszerűsítése című pályázat kivitelezési munkálatait a legrövidebb időn 

belül el kell kezdeni. 

 

Marcali Óvodai Központ: 

Az intézmény marcali telephelyein az óvoda 6.30- 17.00 óráig tart nyitva. 

2023-ban ügyeletes óvodaként az energetikai felújításon átesett Posta köz 3. szám alatt 

található Tündérliget óvoda jelölhető ki.  

A balatonmáriafürdői Csillagvirág Óvoda 2022. december 19-től 2023. január 8-ig zárva tart.  

A marcali Tündérliget, Bóbita, Mesepark, Gombácska óvoda, a sávolyi Szedervirág óvoda és a 

nemesvidi Napraforgó óvoda 2022. december 22-től 2023. január 8-ig zárva tart. 

A TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00007 azonosító számú Marcali Táncsics utcai 

Gombácska Óvoda korszerűsítése, bővítése című pályázat kivitelezési munkálatait a 

legrövidebb időn belül el kell kezdeni. 

 

 

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 

A Szigetvári u. 1-ben található idősek nappali ellátása és szociális étkeztetés férőhely számai a 

Noszlopy utca 1-be kerülnek áthelyezésre 2022. december 22-től 2023. április 30-ig. 

A Szigetvári u. 1-ben található támogató szolgálat közalkalmazottai a Dózsa György u. 9-ben 

kerülnek elhelyezésre. 

A család és gyermekjóléti szolgálat, valamint a gyermekjóléti központ esetében a fogadó órák 

heti rendszeressége két hetire csökken. 

A támogató szolgálatnál azon települések, ahonnan igénybevétel van, az elszámolt futás 

teljesítmény és NAV üzemanyag norma alapján megfizetik a 480 Ft/l feletti üzemanyag 

költséget. 

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Dózsa Gy. u. 9. székhelyén 2022. 

december 23. és 2022. december 30. között az ügyfélfogadás szünetel. 

A Bölcsőde 2022. december 22. és 2023. január 6. között zárva tart. 

 

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 

A hivatal 4 épületegységből közül 2 december 1-től bezárásra kerül.  

 

Sportegyesületek: 

December 1-től valamennyi sportegyesület a számára elhelyezést biztosító ingatlan esetében az 

energetikai számlák fizetőjének kötelezettjévé válik. 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
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Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete megtárgyalta a Marcali Város 

Önkormányzat energiatakarékossági intézkedéseiről szóló előterjesztést és a következő 

határozatokat hozza: 

 

1) Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár: 

A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00015 azonosító számú Marcali Berzsenyi Dániel 

Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése című pályázat kivitelezési munkálatait a 

legrövidebb időn belül el kell kezdeni. 

A könyvtár 2022. december 23 és 2023. január 1. között zárva tart. 

 

2) Marcali Múzeum: 

A Bernáth Galéria a fűtési szezon teljes időszakában zárva marad. 

A Múzeum 2022. december 23. és 2023. január 1. között zárva tart. 

 

3) Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nonprofit Kft.: 

A városrészi kultúrházak (Bize, Boronka, Gyótapuszta, Horvátkút) a fűtési szezon ideje 

alatt zárva tartanak. 

A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00032 azonosító számú Marcali Gyóta városrészi 

kultúrház energetikai korszerűsítése című pályázat kivitelezési munkálatait a legrövidebb 

időn belül el kell kezdeni. 

A Civil Szervezetek Háza kedd, szerda, csütörtök napokon 8 órától 20 óráig tart nyitva. 

A Kulturális Korzó hétközben 8 órától 16 óráig tart nyitva. A Korzó 2022. december 23. és 

2023. január 1. között zárva tart. 

Marcali Városi Gyógyfürdő és Szabadidőközpontban a reggeli úszások időpontja hétfő, 

szerda, péntek napokon 6 órától 8 órára korlátozódik. Az intézmény 2022. december 19. és 

2023. január 9-e között zárva tart. 

A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00017 azonosító számú Marcali Fürdő és Szabadidő 

Központ energetikai korszerűsítése című pályázat kivitelezési munkálatait a legrövidebb 

időn belül el kell kezdeni. 

 

4) Marcali Óvodai Központ: 

Az intézmény marcali telephelyein az óvoda 6.30- 17.00 óráig tart nyitva. 

2023-ban ügyeletes óvodaként az energetikai felújításon átesett Posta köz 3. szám alatt 

található Tündérliget óvoda jelölhető ki.  

A balatonmáriafürdői Csillagvirág Óvoda 2022. december 19-től 2023. január 8-ig zárva 

tart.  

A marcali Tündérliget, Bóbita, Mesepark, Gombácska óvoda, a sávolyi Szedervirág óvoda 

és a nemesvidi Napraforgó óvoda 2022. december 22-től 2023. január 8-ig zárva tart. 

A TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00007 azonosító számú Marcali Táncsics utcai 

Gombácska Óvoda korszerűsítése, bővítése című pályázat kivitelezési munkálatait a 

legrövidebb időn belül el kell kezdeni. 

 

 

5) Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 

A Szigetvári u. 1-ben található idősek nappali ellátása és szociális étkeztetés férőhely számai 

a Noszlopy utca 1-be kerülnek áthelyezésre 2022. december 22-től 2023. április 30-ig. 

A Szigetvári u. 1-ben található támogató szolgálat közalkalmazottai a Dózsa György u. 9-

ben kerülnek elhelyezésre. 

A család és gyermekjóléti szolgálat, valamint a gyermekjóléti központ esetében a fogadó 

órák heti rendszeressége két hetire csökken. 

A támogató szolgálatnál azon települések, ahonnan igénybevétel van, az elszámolt futás 

teljesítmény és NAV üzemanyag norma alapján megfizetik a 480 Ft/l feletti üzemanyag 

költséget. 
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Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Dózsa Gy. u. 9. 

székhelyén 2022. december 23. és 2022. december 30. között az ügyfélfogadás szünetel. 

A Bölcsőde 2022. december 22. és 2023. január 6. között zárva tart. 

 

6) Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 

A hivatal 4 épületegységből közül 2 december 1-től bezárásra kerül.  

 

7) Sportegyesületek: 

December 1-től valamennyi sportegyesület a számára elhelyezést biztosító ingatlan esetében 

az energetikai számlák fizetőjének kötelezettjévé válik. 

 

Felelős: intézményvezetők 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Marcali, 2022. december 13.   

    

 

Dr. Sütő László s.k.  

            polgármester 


