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Szilágyi László Lajos alpolgármestertől “sajtó tájékoztatható"’

ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. október.......-ei ....................... testületi ülésére

Tárgy: Göd város energiagazdálkodásával kapcsolatos szükséges intézkedésekről

Tisztelt Képviselő-testület!

Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja (2022.02.24.), illetve a brüsszeli szankciók okozta 
drasztikus energiaár-emelkedésre hivatkozva a Kormány energia-veszélyhelyzetet hirdetett. Az ennek 
keretében meghozott rendkívüli intézkedések elsődlegesen a lakosság, a családok biztonságos energia 
ellátását biztosítják. Sajnos októberig az önkormányzatok semmilyen támogatásban, segítségben nem 
részesültek, miközben az elmúlt 1 évben a világpiaci energia árak sokszorosára emelkedtek. Az elmúlt 
időszakban a magyar települések sorra jelentették be, hogy mit zárnak be vagy milyen önként vállalt 
tevékenységüket rövidebb nyitva tartással vagy alacsonyabb finanszírozás mellett fogják működtetni.

Nem szabad elfelejteni, hogy a KSH által közölt augusztusi infláció 15% felett van, egyes 
élelmiszerek esetében dupla árat kell fizetni tavaly őszhöz képest. MNB jegybank alapkamat pedig 
13%, ami a hitelek visszafizetésénél óriási terhet ró majd fel a hitel felvevőkre. Míg a lakosság 480 Ft/ 
liter áron tankolhat, addig városunk működtetéséhez szükséges jármüvek már 850 Ft/ liter környékén 
juthatnak üzemanyaghoz (például zöldhulladék elszállítása).

A folyamatosan változó politikai és gazdasági környezetre tekintettel az energia árak változásának 
önkormányzati feladatellátására gyakorolt hatásait jelenleg még csak becsülni lehet.

Az eddig ismert információk alapján Göd Város Önkormányzata csak földgáz beszerzésre a korábbi 
„békeidőhöz” képest 24-szer magasabb árat kell fizetnie és teljes lekapcsolás esetében is 400 millió 
forintot kell kifizetnie az állami gázszolgáltatónak. Az elmúlt időszak villamos energia árait nézve 
jövőre Göd akár bruttó 300 millió forintot fizethet közvilágításra és még ugyan ennyit az 
intézményekben.

2020-ban városunk energiaköltsége még a 100 millió forintot se érte ei, ez jövőre akár 1 milliárd 
forintnál is többe fog kerülni. Különleges Gazdasági Övezet kijelölésével 2023. évben Göd 
önállóan nem képes az energia költségek finanszírozására. Ez a nagyságrend túlmutat az 
önkormányzat költségvetés tehervállaló képességén és intézkedéseket kell tennie.

Ennek a súlyos tehernek kezelésére az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

1) Egyes költségek visszafogása

2) Új bevételi források felkutatása

3) Működési támogatások megszerzése

4) Energetikai beruházások megvalósítása
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1. EGYES KÖLTSÉGEK VISSZAFOGÁSA
Leszögezem, hogy a költségek visszafogása sose könnyű lépés, de okosan megválasztva mégis 
jelentős megtakarítást lehet elérni úgy, hogy a lakosság nagy részét nem érinti. Akár a közvilágítás 
időszakos kikapcsolásával eme energia költségünk akár 25-50%-a megspórolható (például 8 óra 
világítás helyett 4-6 óra működés esetén). Polgármesteri hivatalban és intézményeinkben a törvényi 
szabályokat betartva a legkisebb hőmérséklet került beállításra és átalakított ügyfélfogadási idő 
esetében még további gáz spórolható meg. Termál strandunk nyitvatartási ideje is megváltoztatásra 
került. Célszerű minél több ilyen lehetőséget felkutatni és felmérni költségét, ugyanis az állam 
várhatóan csak akkor ad majd működési támogatást, ha az önkormányzat mindent megtett felesleges 
kiadásainak visszavágása érdekében. Téli kihasználtság függvényében érdemes a Nyaralóházak 
üzemeltetését otthoni munkavégzésre átalakítani és ezen időszak alatt felújítást végrehajtani annak 
érdekében, hogy főszezonban még jobban a vendégek kényelmét szolgálja.

2. ÚJ BEVÉTELI FORRÁSOK FELKUTATÁSA
Szintén egy olyan terület, mely nem könnyű lépés, mert lakossági felháborodást válthat ki egy 
adóemelés vagy korábbi szolgáltatás díjának emelése. Képviselő testület ezért a zöldhulladék 
elszállításánál már nem ad támogatást a lakosságnak és egyes díjtételeknél emelést hajtott végre 
(bölcsődei napitérítés, fürdőbelépő). Még az előző Képviselő testület a Samsung várható milliárdos 
bevételére alapozva több adót és kedvezményt biztosított a gödi lakosoknak, de ez a Különleges 
Gazdasági Övezet létrehozásával talán fenntarthatatlan hosszú távon. így az építményadó változására 
szükség lehet, esetleg szelektív módon, bizonyos épület nagyság felett, illetve garázsokra. Hosszú 
távon új cégek megjelenésével iparűzési adó szerezhető, de itt szintén félő egy kormányzati döntés 
arról, hogy városunk helyett már Pest megyének fizessen adót. Saját gazdasági tevékenység 
beindításával Göd szintén bevételt prognosztizálhat, de a kockázat miatt veszteség is előfordulhat.

Érdemes tárgyalást kezdeményezni városunk legnagyobb cégével a Samsung SDI Zrt-vel, hogy 
milyen módon tudnák segíteni önkormányzatunkat. Ezzel kapcsolatban indítványozom a VKB sürgős 
összehívását.

3. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK MEGSZERZÉSE
Egyes információk szerint az állam segíteni fogja a magyar önkormányzatokat, de ennek egyik 
feltétele lehet, hogy be kell mutatni, milyen költség visszafogásokat tettek meg és mit intézkedtek 
további források bevonása érdekében. Göd 2 lehetőség felé nyithat. Állami oldalon még nem látható, 
hogy milyen módon fogják segíteni a hazai településeket. Pest megye önkormányzatánál pedig 
egyeztetéseket kell folytatni megnövekedett energia számláink megfinanszírozására. Javaslom, hogy 
ezzel kapcsolatban Göd Polgármester Hivatala tájékoztató levelet küldjön Pest megye 
önkormányzatának.

4. ENERGETIKAI BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA
Európa összes országa az olcsó energiára alapozta működését, így a megújulok terén sajnos csak egyes 
helyeken értek el kimagasló eredményt. Magyarország abban hibázott, hogy nem diverzifikálta a 
beszerzési forrásokat, és az Európai Unió által biztosított forrásoknál nem a fenntartható jövőt és 
energiatermelést illetve felhasználást tekintették elsődlegesnek. A magyar kormány 2010 után a 
stabilitási törvény keretében pedig engedélyhez kötötte a hitelfelvételt, így energetikai beruházások 
megvalósítása is nehézségekbe ütközött.

Városunkban történő beruházásoknál már korábban is figyelembe vették az energetikai beruházásokat. 
Megfelelően szigetelt épületek épültek és energia felhasználásnál is törekedtek a kisebb rezsiszámlára. 
Országos viszonylatban nálunk sokkal rosszabb helyzetű települések nehezebb helyzetben vannak, de 
még van bőven teendő is. Folytatni kell és kiemelt prioritásként kell kezelni az energetikai célú 
beruházásokat, felújításokat a jövőben is. Ennek keretében az alábbi elveket kell érvényesíteni:
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A) A jövőbeni fejlesztéseket komplex módon célszerű kezelni
- mely az energiafelhasználás csökkentésére irányul,
- melyben prioritás a megújuló energia előállítása,
- melyben prioritás a körforgásos gazdaság előmozdítása.

B) Folytatni kell a közvilágítási hálózat korszerűsítését.
C) EU támogatások és hitelek felkutatása, akár közvetlenül benyújtása.
D) Gödi Zöld alap terhére energetikai projektek megvalósítása.
E) A fejlesztéseket energiaközösséghez kell integrálni.
F) Gépjármüvek beszerzésénél törekedni kell az elektromos meghajtásúak beszerzésére.

Ebben a piaci környezetben városunk energia fogy asztását az önkormányzati költségvetés nem tudja 
finanszírozni. A felhasználás csökkentése, és a bevételek növelése érdekében egyeztetéseket kell 
folytatni a költségvetési intézmények, gazdasági társaságok, stratégiai partnerek vezetőivel.

Bízzunk benne, hogy a mostani gazdasági állapotok minél hamarabb lezárásra kerülnek és gyorsan 
vissza tud térni a megfelelő mederbe a világ működése. Ennek időpontját sajnos nem lehet tudni, így 
szükséges döntéseket most kell meghoznunk!

Kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását!
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Határozati javaslat I.

Göd Város Önkormányzatának 
...72022 (........) Ök határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő Testületé úgy dönt, hogy
Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve a humanitárius katasztrófára tekintettel 
valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet 
kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Konn. rendelet 1. és 4.§- 
a, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVI1I. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglaltakra az alábbi határozatot hozza:

1. Göd Város Önkormányzatának Képviselö-testülete az előre nem látható,
energiaszolgáltatásban jelentkező akadály ozottságra tekintettel, a közszolgáltatások
folyamatos biztosíthatóságának szükségességét szem előtt tartva az önkormányzat 
energiaellátásnak biztosítása és a kötelező önkormányzati feladatellátás biztonsága érdekében 
úgy dönt, hogy a költségvetés tehervállaló képességéhez igazodóan jelentősen csökkentenie 
kell a beszerzendő energiamennyiséget 2021. bázisévhez képest. Göd Város 
Önkormányzatának Képviselö-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzati 
feladatellátásban résztvevő szervezetekkel (intézmények, cégek) működtetésében lévő 
vagyontárgyak energiafelhasználásának csökkentését célzó javaslatot készítsen elő és erről 
2022. november végi rendes testületi ülésre előterjesztésként egy tájékoztatás kerüljön 
benyújtásra. Göd Város Önkormányzatának Képviselö-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
ehhez szükséges intézkedéseket tegye meg, szükséges egyeztetéseket folytassa le és a 
tárgyalások során a munkahelyek megtartását is vegye figyelembe.

2. Az önkormányzati fejlesztések tervezése, megvalósítása során érvényesíteni kell az 
alábbiakat:
2.1. A jövőbeni fejlesztésekben prioritás az energiafelhasználás csökkentése, a megújuló 

energiaforrások felhasználása és a körforgásos gazdaság előmozdítása.
2.2. Tekintettel arra, hogy az önkormányzati saját forrás lehetősége erősen korlátozott, ezért a 

fejlesztések tervezése során figyelembe kell venni a különböző finanszírozási 
lehetőségeket, elsősorban a vissza nem térítendő támogatásokat, de emellett a hiteleket is.

3. Magyarország több települése is megkezdte annak vizsgálatát, hogy a közvilágítás időtartalma 
szűkíthető-e. Göd Város Önkormányzatának Képviselö-testülete felkéri a jegyzőt, hogy 
haladéktalanul egyeztetéseket kell kezdeményezni a közvilágítás időtartamának - 00:00 - 
04:00 órák közötti - lehetséges szüneteltetéséről és a vizsgálat során kerüljön bevonásra a 
rendőrség. Amennyiben a közvilágítási energia mennyisége bármilyen módon csökkenthető, 
abban az esetben Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testületét írásban tájékoztassák.

4. Göd Város Önkormányzatának Képviselö-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a Kormány 
1438/2022. (IX. 9.) Korm. határozata a központi költségvetési szervek földgáz-beszerzésével 
összefüggő további kötelezettségvállalásairól határozatnak eleget téve a Polgármesteri Hivatal 
nyitvatartási idejét 2022. november 1. napjától átmeneti jelleggel csökkentse az 1. számú 
melléklet szerint. A Polgármesteri Hivatal fűtését nyitvatartási napon 12:00 ig ki kell 
kapcsolni és csakis rendkívüli esetben, jegyzői hozzájárulás mellett lehet fűteni pénteken, 
szombaton vagy vasárnap.

5. Göd Város Önkormányzatának Képviselö-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a városi 
rendezvényeket vizsgálják meg és javaslatot kell tenni, hogy a 2023. májusáig lezajló 
rendezvények hogyan tarthatóak meg a legalacsonyabb költségek mellett.
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6. 194/2022. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat (Döntés a „Földgáz beszerzése Gödön
2022.10.01-2023.10.01.” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról - egyedi támogatási kérelem 
benyújtása) módosítása szükséges. A módosítással az alábbi szöveg lép érvénybe: „Göd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy Göd Város Önkormányzata 
vonatkozásában jelentkező villamos energia és gázártöbblet miatti kiadások finanszírozását 
segítő működési támogatás igénylése céljából nyújtson be egyedi támogatás iránti kérelmet 
Pest Megye Önkormányzatához.”

7. Göd Város Önkormányzatának Képviselő Testületé felkéri a Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottságot, hogy energetika tanulmányt készíttessen el és az elkészült 
tanulmányt mutassa be a Képviselő-testületnek.

Felelős: Tóth János jegyző és Balogh Csaba polgármester
Határidő: Azonnal
Forrás: NINCS

Városunkban a közvilágítási hálózat korszerűsítésére legutoljára idén került sor, ezt folytatni kell. 
Ennek érdekében Gödön a még nem korszerű közvilágítási lámpákat modernre kell cserélni, ezáltal 
energia megtakarítást lehet elérni.

Határozati javaslat II.

Göd Város Önkormányzatának 
...72022 (........) Ök határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel célul tűzi ki a közvilágítási hálózat korszerűsítését. 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő Testületé felkéri a Beruházási és Városüzemeltetési 
osztályt, hogy a közvilágítási hálózat korszerűsítésére dolgozzon ki több megoldási javaslatot, 
lehetőséget.

Felelős: Tóth János jegyző
Határidő: Azonnal
Forrás: NINCS
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Határozati javaslat III.

Göd Város Önkormányzatának
...72022 (........) Ök határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselö-testülete úgy dönt, hogy
felkéri a Beruházási és Városüzemeltetési osztályt, hogy vizsgálja meg a termálhö hasznosításának 
lehetőségét városunkban.

Felelős: Tóth János jegyző
Határidő: Azonnal
Forrás: NINCS

Határozati javaslat IV.

Göd Város Önkormányzatának 
...72022 (........) Ök határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselö-testülete úgy dönt, hogy
1. Szilágyi László Lajos alpolgármestert felhatalmazza, hogy Energia Közösség ügyében 

tárgyalásokat kezdeményezzen a szomszédos településekkel, továbbá Fülöp Zoltán képviselővel 
ebben az ügyben a Samsung SDI Zrt-vel is egyeztessenek. Szilágyi László Lajos alpolgármester 
vizsgálja meg a saját energia-előállítás lehetőségeit és a vonatkozó országos tapasztalatokat.

2. Szilágyi László Lajos alpolgármester és Fülöp Zoltán képviselő közösen és haladéktalanul 
tárgyalásokat kezdeményezzen Samsung SDI Zrt-vel annak érdekében, hogy a vállalkozás ebbe 
az energiakrízisben milyen módon tudná segíteni településünket.

Felelős: Szilágyi László Lajos alpolgármester
Határidő: Azonnal
Forrás: NINCS

Határozati javaslat V.

Göd Város Önkormányzatának
...72022 (........) Ök határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselö-testülete úgy dönt, hogy

felkéri a Beruházási és Városüzemeltetési osztályt, hogy vizsgálja meg napelemek önkormányzati 
épületeken elhelyezésének lehetőségét. Jelenlegi villamos energia árak mellett energetikai 
beruházások finanszírozására kerüljön áttekintésre hitelfelvétel folyamata. Amennyiben szükséges, 
akkor külső, energetikai szakértő bevonására kerüljön sor.

Felelős: Tóth János jegyző
Határidő: Azonnal
Forrás: A szakértői díj fedezete a 2022. évi önk-i költségvetés Feladattal nem terhelt tartalék 
előirányzatáról maximum bruttó 1 milli forint.

2131 Göd, Pesti út 81. 32131 Göd, Pf. 28. S27/530-064 Fax: 27/345-279
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Göd Város Önkormányzata

2131 Göd, Pesti út 81.
Vyy E-mail: varoshaza@god.hu

1. számú melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI NYITVATARTÁSI IDEJE

Javasolt ügyfélfogadási idő
Hétfő: 8:00-12:00, 13:00-18:00
Szerda: 8:00-12:00, 13:00-16:00
Péntek: NINCS

Javasolt munkarend:
Hétfő, kedd, szerda: normál
Csütörtök: 07:30-12:00, délután home offiee
Péntek: délelőtt home offiee

2131 Göd, Pesti út 81. 82131 Göd, Pf. 28. 327/530-064 Fax: 27/345-279
E-mail: varoshaza@Qod.hu KRID: 357521719 Hivatali kapu: G0D0K



Göd Város Önkormányzata 
2131 Göd, Pesti út 81.

HATÁROZAT

194/2022. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat

"Döntés a „Földgáz beszerzése Gödön 2022.10.01-2023.10.01.” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról - 
egyedi támogatási kérelem benyújtása"

194/2022. (IX. 13.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselö-testülete

felkéri a jegyzőt, hogy Göd Város Önkormányzata vonatkozásában jelentkező gázártöbblet miatti kiadások 
finanszírozását segítő működési támogatás igénylése céljából nyújtson be egyedi támogatás iránti kérelmet 
Pest Megye Önkormányzatához.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal, Felelős: jegyző

K. m. f.
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Göd Város Önkormányzata 

Polgármesterétől 
2131 Göd, Pesti út 81. 
E-maií; varoshaza@god.hu

Ügyiratszám:01/413-2/2022
Ügyintéző: Virok-Ujlaki Anikó 
Tel. szám: 06-27-530-064 
email: ujlakianiko@god.hu

Tárgy: adatszolgáltatás, Göd város energiapozíciója

Belügyminisztérium
Önkormányzati Államtitkári Kabinet
1051 Budapest, József A. u. 2-4.
Bállá György miniszteri biztos r.

Tisztelt Miniszteri Biztos Úr!

Göd Város Önkormányzatához 2022. október 06. napján érkezett 01/413/2022. ikt. számú 
megkeresésére hivatkozva, az alábbi tájékoztatási adom.

1. Az önkormányzat energiapozíciójára vonatkozó adatok:

* A 2023. évi adatok becsült adatok, a tervezett energiafelhasználást csökkentő intézkedések megvalósulása esetén értendőek. 
Az adatok meghatározásánál figyelembe vettük, hogy a közbeszerzési szerződéssel lekötött energiamennyiség esetében

| No.

iI
Önkormányzat és 
intézményei 
energiafelhasználása

2021.év 2022.év 2023. év
Mennyiség 
(in3/kWh)

Forint Mennyiség 
(m3/kWh)

Forint Mennyiség 
(m3/kWh)

Forint

Kőtelező feladatokat 
ellátó intézmények - 
gázfogyasztás

155.396 18.851.817 139.856 78.599.072 138.863 227.735.320

2.

I

Nem kötelező 
feladatokat ellátó 
intézmények - 
gázfogyasztás

38.848 4.712.954 34.963 19.649.206 33.758 55.363.120

3. Gázfogyasztás 
összesen (1+2)

194.244 23.564.771 174.819 98.248.278 172.621 283.098.440
1

4. Kötelező feladatokat 
ellátó intézmények - 
elektromos 
áramfogyasztás

1.395.355 43.684.605 1.387.788 133.357.504 1.345.040 | 426.390.309

5. Nem kötelező 
feladatokat ellátó 
intézmények - 
elektromos 
áramfogyasztás

265.409 9.245.370 287.065 18.596.916 281.755 84.526.470

í Elektromos 
áramfogyasztás 
összesen (4+5)

1.660.764 52.929.975 1.674.853 151.954.420 1.626.795 510.916.779

7. Kötelező feladatokat 
ellátó intézmények - 
távhőfogvasztás

nincs ilyen 
intézmény

nincs ilyen 
intézmény

nincs ilyen 
intézmény

nincs ilyen 
intézmény

nincs ilyen 
intézmény

nincs ilyen 
intézmény

8. Nem kötelező 
feladatokat ellátó 
intézmények - 
távhöfogyasztás

nincs ilyen 
intézmény

nincs ilyen 
intézmény

nincs ilyen 
intézmény

nincs ilyen 
intézmény

nincs ilyen 
intézmény

nincs ilyen 
intézmény

9. Távhőfogyasztás 
összesen (4+5)

nem 
releváns

nem 
releváns

nem 
releváns

nem releváns nem 
releváns

nem releváns

10. Energiafogyasztás
összesen (3+6+9)

1.855.008 76.494.746 1.849.672 250.202.698 1.799.416 794.015.190

alulvételezésre, kötbér mentesen maximum kb. 25 %-ig van lehetőség.

2131 Göd, Pesti út 81. K' 2131 Göd, Pf. 28 S? 27/530-064 Fax: 27/345-279
E-mail: varoshaza@qod.hu KRID: 308058334 Hivatali kapu: GODPH



2. Az önkormányzat kizárólagos vág)7 többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok 
energiapozíciójára vonatkozó adatok:

2023. évi adatok becsült adatok, a tervezett energiafelhasználást csökkentő intézkedések megvalósulása esetén értendőek. 
Az adatok meghatározásánál figyelembe vettük, hogy a közbeszerzési szerződéssel lekötött energiamennyiség esetében 
alulvételezésre, kötbér mentesen maximum kb. 25 %-ig van lehetőség.

No. Önkormányzati gazdasági 
társaságok 
energiafogyasztása

2021. év 2022. év 2023. év*
Mennyiség 
(m3/kWh)

Forint Mennyiség 
(m3/kWh)

Forint Mennyiség 
(m3/kWh)

Forint

1. Kötelező feladatokat ellátó 
intézmények - 
gázfogyasztás

3.756 322.173 3.380 2.317.489 3.005 4.927.872

2. Nem kötelező feladatokat 
ellátó intézmények - 
gázfogyasztás

nincs ilyen 
intézmény

nincs 
ilyen 
intézmény

nincs ilyen 
intézmény

nincs ilyen 
intézmény

nincs ilyen 
intézmény

nincs ilyen 
intézmény

3. Gázfogyasztás 
összesen (1+2)

3.756 322.173 3.380 2.317.489 3.005 4.927.872

4. Kötelező feladatokat ellátó 
intézmények - elektromos 
áramfogyasztás

4.734 168.305 4.261 156.993 3.551 1.065.300

5. Nem kötelező feladatokat 
ellátó intézmények - 
elektromos 
áramfogyasztás

nincs ilyen 
intézmény

nincs 
ilyen 
intézmény

nincs ilyen 
intézmény

nincs ilyen 
intézmény

nincs ilyen 
intézmény

nincs ilyen 
intézmény

6. Elektromos 
áramfogyasztás 
összesen (4+5)

4.734 168.305 4.261 156.993 3.551 1.065.300

7. Kötelező feladatokat ellátó 
intézmények - 
távhőfogyasztás

nincs ilyen 
intézmény

nincs 
ilyen 
intézmény

nincs ilyen 
intézmény

nincs ilyen 
intézmény

nincs ilyen 
intézmény

nincs ilyen 
intézmény

I
8.

J

Nem kötelező feladatokat 
ellátó intézmények - 
távhőfogyasztás

nincs ilyen 
intézmény

nincs 
ilyen 
intézmény

nincs ilyen 
intézmény

nincs ilyen 
intézmény

nincs ilyen 
intézmény

nincs ilyen 
intézmény

!9- i Távhőfogyasztás összesen 
(4+5)

nem 
releváns

nem 
releváns

nem 
releváns

nem 
releváns

nem 
releváns

nem
releváns

10. Energiafogyasztás 
összesen (3+6+9)

8.490 490.478 7.641
1L

2.474.482 6.556 5.993.172
1

__________ 1

3. Azon intézkedések, amelyeket az önkormányzat már meghozott vagy meghozni tervez 
az energiafelhasználás csökkentése és az energiaköltségek mérséklése érdekében:

a) Meghozott intézkedések:
Gödi Termál Strand nyitvatartási idejének korlátozása (csökkentése),

a Kormány által elvárt szabályozásnak megfelelően, az épületekben a hőmérséklet 
csökkentése (fűtés szabályozással);

a fütött épületekben kisebb energiamegtakarítást célzó beruházások az EMIT-ek 
alapján, pl. fiítőcsövek és ablakok szigetelése, hőtükrös fóliák elhelyezése a 
radiátorok mögé stb.;

beszerzendő energiamennyiség csökkentése.

b) Tervezett intézkedések:
- egyes önkormányzati intézményekben (pl. Polgármesteri Hivatal) szüktett 

munkarend bevezetése 2022.11.02-től, részben home office biztosításával; 

Oldal 2



a Polgármesteri Hivatal udvarán található melléképület (iktató, irattár és egyéb 
irodák) téli időszakban történő lezárása (temperáló fűtés mellett), a dolgozóknak 
ideiglenesen a főépületben biztosítunk munkavégzésre alkalmas helyet;

- egyes nem kötelező feladatellátást biztosító épületek/épületrészek időszakos 
bezárása pl. Dunaparti Nyaralóházak színházterme;

közvilágítás korlátozása (idő/db szám), jogszabályban megengedett mértékig;

egyéb intézmények nyitva tartásának racionalizálása;

további energia igény csökkentő beruházások pl. napelemek telepítése, vagy az 
épületek okos fűtési rendszerének kiépítése;

közvilágítási hálózat korszerűsítése (pl. lámpatestek cseréje LED-esre)

c) Azon intézkedések, amelyek közvetetten kapcsolódnak az energiaköltségek 
viseléséhez:

helyi adók és térítési díjak (pl. bérleti díj) emelése;

egyéb területeken a kiadások visszafogása, pl. tervezett, de nem energiafogyasztás 
csökkentést célzó beruházások elhalasztása, kivéve a pályázati forrásból 
megvalósuló, vagy már a szerződéssel lekötött beruházásokat;

vagyonértékesítés a bevételek növelése érdekében;

energiaközösséghez történő csatlakozás;

új bevételi források felkutatása;

amennyiben lehetőség nyílik rá, működési támogatás igénylése.

Göd város esetében az energiaárak a 2020. évhez képest drasztikusan megemelkedtek. A 
gázenergia 2022.10.01-tői 25-szöröse, míg a villamosenergia költségek 2023.01.01-töl 
várhatóan 15-szőröse lesz a 2020. évi energiaárakhoz képest.

Egészen biztos, hogy az Önkormányzat valamennyi tervezett intézkedés megvalósítása esetén 
sem képes önerőből kigazdálkodni a jövő évi hozzávetőlegesen 2 Milliárd Ft összegű 
költségvetési hiányt, amelyet első sorban a Különleges Gazdasági Övezetből befolyó 
adóbevételek elmaradása és az energiaválság okoz.

Göd, 2022. október 12.

Tisztelettel:

Balogh Csaba
polgármester
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