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csökkentési intézkedései 

Határozat 
 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 

energia megtakarítási intézkedéseiről szóló előterjesztését és az előterjesztés 1. 
mellékletéhez kapcsolódóan a további intézkedéseket teszi: 

 
 A Lázár Bence Lajosmizsei Labdarúgó Sportcentrum esti világításának felülvizsgálata 

és a szükséges intézkedések megtétele.   
 A Lázár Bence Lajosmizsei Labdarúgó Sportcentrum használati megállapodásának 

felülvizsgálata és a szükséges intézkedések megtétele. 
 Római Katolikus Templom megvilágításának felülvizsgálata és a szükséges 

intézkedések megtétele. 
 Piac közvilágítás felülvizsgálata, mozgásérzékelő felszerelésének megvizsgálása és a 

szükséges intézkedések megtétele. 
 Intézmények külső világításának felülvizsgálata, mozgásérzékelő felszerelésének 

megvizsgálása és a szükséges intézkedések megtétele. 
 A Dózsa Gy. út melletti központi új kandellábersor kikapcsolása. 
 A Központi Parkban a szobrok világításának és a kandelláberek világításának 

lekapcsolása az iskolához vezető kandellábersor kivételével.  
 A főúti közvilágítás felülvizsgálata és a szükséges intézkedések megtétele. 
 Iskola-tó melletti világítás megvizsgálása, a felesleges lámpák lekapcsolása. 
 A P+R parkolóban a működő izzók számának csökkentése. 
 Művelődési Ház és Könyvtár nyitvatartási idejének csökkentése, azaz vasárnap- hétfő- 

kedd zárva, szerdától szombatig nyitva, a színházterem fűtésének visszavétele 15 fokra, 
az intézmény bezárása 2022.december 21-től 2023. január 8-ig.  

 Régi Városháza épületében 7-8 fokos temperáló fűtés megtartása. (földgáz/elektromos 
fűtés) 

  Dózsa Gy. út 82. szám alatti önkormányzati ingatlan használata kizárólagosan úgy 
történhet, hogy az ott felmerülő közüzemi költségeket a bérlő fizeti.  

 Az önkormányzati és intézményi költségvetésből a kifizetések zárolása. A dologi és 
beruházási kiadások esetében az új kötelezettségvállalásokhoz -kivéve az elnyert 
közbeszerzéssel érintett kiadásokat - polgármesteri engedély szükséges.   

 A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál a munkaidő keretben történő 
munkavégzés megvalósítása hétfőtől csütörtökig napi 10 órában, azaz heti 40 órában 
jegyzői intézkedés alapján a Hivatal energiamegtakarításának elérése érdekében.  

 Az IGSZ esetében a fűtésrendszer felülvizsgálata szakemberrel.  
 A Bajcsy-Zs. utcai közösségi házban maximum 8 fokos temperáló fűtés fenntartásának 

megvizsgálása és a szükséges intézkedések megtétele.  
 Karácsonyi díszvilágítás csak a Városház téren lesz 16-20 óráig. 
 A kertészeti ágazatnál a lehetséges költségcsökkentés megvizsgálása különös tekintettel 

az energiafelhasználásra. 
 



2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
soron következő ülésre a határozat 1) pontjában foglaltakról készítsen beszámolót, 
számszerűsítve a megtakarítás összegeit.  
 
Határidő: 2022. október 20. illetve 2022. novemberi Képviselő-testületi ülés 
Felelős: Képviselő-testület illetve polgármester 
 
 

 
Kihagyva a kihagyandókat! 

Kmf. 
 Basky András  sk.     dr. Balogh László sk. 

                polgármester                          jegyző  
 

A kivonat hiteles! 
Lajosmizse, 2022. október 20. 
 
 
Muhariné Mayer Piroska 
aljegyző 


