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Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendjének 2022. november 1. napjától 2023. május 15. napjáig terjedő 
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A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, a döntések elfogadásához minősített többség 
szükséges.
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Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság

Határozati javaslat a bizottság számára:

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
Az energiaárak Önkormányzatra gyakorolt hatása
2022-ben a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkor
mányzat) költségvetési szerveinél, intézményeinél és gazdasági társaságainál jelentősen megnö
vekedtek a gáz és az elektromos áram költségei. 2022. február 24-én a 2022. évi költségvetés 
elfogadásakor összesen közel bruttó 419 millió forint közüzemi díjat tervezett az Budapest Jó
zsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormány
zat intézményeinek és gazdasági társaságainak telephelyeire vonatkozóan.

A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 2022. júniusi I. módosításakor a bruttó 419 millió 
Ft-ot közel bruttó 637 millió forintra emelte mivel látható volt a közüzemi díjak emelkedése.
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A költségvetési rendelet 2022. szeptemberi II. módosításakor pedig további közüzemi díj elő
irányzat emelést hajtott végre a Képviselő-testület, így jelenleg mintegy 932 millió forinttal szá
mol az Önkormányzat. Tehát az eredeti előirányzatot közel két és félszeresére kellett növelni a 
100%-ban önkormányzati finanszírozás terhére a jelenlegi közüzemi költségnövekedések alap
ján.

A 2022. szeptember 30-án az év IV. negyedévére rögzített 50.526 Ft/GJ távhödíj további, több 
mint 40 millió forintos közüzemi díjemelkedést von maga után az Önkormányzat esetén, mely
nek fedezetét a költségvetési rendelet következő módosításakor szintén az Önkormányzat saját 
forrásai terhére kell megteremteni.

Összefoglalva: 2022. évben megtöbbszöröződött közüzemi díjemelkedéssel kell szembenéznie a 
Önkormányzatnak. A földgáz és villamosenergia árak bizonytalansága miatt a 2023. évi költség
vetésbe a közüzemi díjak további növekedése várható.

Fűtés útján biztosítandó léghőmérséklet

Egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. 
rendelet 2. § (1) bekezdése szerint az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve 
humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhá
rítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 
180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel az intézmény által a föld- 
gázkereskedővel megkötendő vagy megkötött hatályos földgáz-kereskedelmi szerződésben fog
laltaktól eltérően a minimális földgáz-mennyiség a szerződött földgáz-mennyiség 75%-a, kivéve, 
ha a földgáz-kereskedelmi szerződés ennél kisebb minimális földgáz-mennyiséget állapít meg.
Ezen rendelkezés szerint a Kormány főszabályként 25 %-os gázfogyasztás csökkentési elvárást 
határozott meg az önkormányzatokra vonatkozóan.

Fentiek mellett a Miniszterelnökségtől Balla György miniszteri biztos és dr. Láng Zsolt kor
mánybiztos az energiaárak változásának önkormányzati gazdálkodásra gyakorolt hatása ügyében 
fordult az Önkormányzathoz , melyben meghatározták, hogy „az önkormányzatoknak is fel kell 
tárniuk és meg kell tenniük azokat az intézkedéseket, amelyekkel az energiafelhasználás és 
ezzel együtt az energiakiadások csökkenthetők, közfeladataik kiadásai racionalizálhatok, illet
ve a bevételek növelhetők”.

A Polgármesteri Hivatal energiafogyasztása
Az Önkormányzat költségvetési szervei közül az egyik legnagyobb energiafogyasztó a Polgár
mesteri Hivatal, (székhelye (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

A fűtés útján biztosított léghőmérséklet munkaidőben a korábbi 22 Celsius-fokról polgármesteri 
intézkedés következtében 20 Celsius-fokra csökken, ezen felül további költségcsökkentés úgy 
érhető el, ha a hétvégén és munkaszüneti napon felül hetente további egy napon a fűtés és az 
áram használata csökkentésre kerül. E javaslat úgy valósítható meg, ha pénteki napokon a Pol
gármesteri Hivatal foglalkoztatottjai távmunkavégzés keretében végzik munkájukat, ehhez azon
ban szükséges az ügyfélfogadási rend módosítása. A távmunkavégzésről való rendelkezés a köz
szolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztvise
lőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 
30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 11. § alapján a munkáltató hatáskörébe tartozik.



A Képviselő-testület 168/2022. (V. 26.) számú határozatának 2. pontjában a Polgármesteri Hiva
tal ügyfélfogadási rendjét az alábbiak szerint határozta meg:

a) A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási rendje:
hétfő: 13.30-18.00 óráig
szerda: 08.15-16.30 óráig
péntek: 08.15-11.30 óráig

A Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda újszülött anyakönyvezése, valamint ha
láleset anyakönyvezése esetén munkaidőben az általános ügyfélfogadási renden 
kívül is fogad ügyfeleket.

b) TÁMPONT Információs Szolgálat ügyfélfogadási rendje:
hétfő: 08.15-18.00 óráig
kedd: 08.15-16.00 óráig
szerda: 08.15-16.30 óráig
csütörtök: 08.15-16.00 óráig
péntek: 08.15-13.30 óráig

c) Közterület-felügyeleti Ügyosztály ügyfélfogadási rendje:
munkanapokon: 08.00-16.00 óráig

d) Pénztár ügyfélfogadási rendje:
hétfő: 9.00-12.00 óráig
szerda: 9.00-12.00 óráig
péntek: 9.00-11.00 óráig.

A Polgármesteri Hivatal jegyzőjének javaslatára indokoltnak tartom a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendjének átmeneti módosítását oly módon, hogy a pénteki ügyfélfogadási idő 
kerüljön megszüntetésre, a hétfői napra meghatározott ügyfélfogadási idő egészüljön ki az eddigi 
pénteki ügyfélfogadási idővel, így a javaslat elfogadásával az ügyfélfogadási idő ténylegesen 
nem csökkenne.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) 
Korm. rendelet 3. melléklet 2.1.7. pontjában foglaltak meghatározza, hogy a fűtési időszak május 
15. napjáig tart. Ennek alapján javaslom, hogy a fentiekben javasolt módosított ügyfélfogadási 
rend 2022. november 1. napjától 2023. május 15. napjáig kerüljön meghatározásra.

II. A beterjesztés indoka
A Hivatal energia költségeinek csökkentése érdekében javasolt, hogy a Képviselő-testület jelen 
előterjesztésben javasolt döntését az október 20-i ülésén meghozza. A sürgősségi előterjesztést 
az indokolja, hogy az új ügyfélfogadási rend bevezetése 2022. november 1. napjától javasolt, 
melyről mielőbb tájékoztatni szükséges a lakosságot. A döntés későbbi meghozatala az önkor
mányzat érdeksérelmével járna (nagyobb energiacsökkentés érhető el).

III. Döntés célja és pénzügyi hatása
A döntés célja az energia költségek csökkentése, a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjé
nek képviselő-testületi határozattal történő módosítása.
A döntés pénzügyi fedezetet nem igényel. A döntésnek pénzügyi hatása van, az ügyfélfogadás 
módosítása és a munkáltató által elrendelt távmunkavégzéssel a Polgármesteri Hivatal székhe
lyén energia költségek csökkentése várható.



IV. Jogszabályi környezet
Az előterjesztés tárgyában a döntés az Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 42. § 7. pontja alapján a képviselő-testület át nem 
ruházható hatáskörébe tartozik.

Az Mötv 67. § (1) bekezdés d) pontja szerint a polgármester a jegyző javaslatára előterjesztést 
nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munka
rendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására.

A döntés elfogadásához az Mötv. 50. §-a alapján minősített többség szükséges. Az Mötv. 46. § 
(1) bekezdése alapján a képviselő-testület ülése nyilvános.

A sürgős ügyben történő előterjesztés lehetőségét a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése 
biztosítja.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

...72022. (....) számú határozata
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

ügyfélfogadási rendjének 2022. november 1. napjától 2023. május 15. napjáig történő
meghatározásáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros 
VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjét 2022. november 1. napjá
tól 2023. május 15. napjáig az alábbiak szerint határozza meg:

a) A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási rendje:
hétfő: 08.15-11.30óráigés 13.30-18.00 óráig
szerda: 08.15-16.30 óráig

A Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda újszülött anyakönyvezése, valamint ha
láleset anyakönyvezése esetén hétfőtől csütörtökig munkaidőben az általános ügy
félfogadási renden kívül is fogadhat ügyfeleket.

b) TÁMPONT Információs Szolgálat ügyfélfogadási rendje:
hétfő: 08.15-18.00 óráig
kedd: 08.15-16.00 óráig
szerda: 08.15-16.30 óráig
csütörtök: 08.15-16.00 óráig

c) Közterület-felügyeleti Ügyosztály ügyfélfogadási rendje:
munkanapokon: 08.00-16.00 óráig

d) Pénztár ügyfélfogadási rendje:
hétfő: 9.00-12.00 óráig
szerda: 9.00-12.00 óráig

Felelős: polgármester
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Határidő: 2022. október 20.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jogi és Szervezési Ügyosztály Jogi Iroda, 
Személyügyi Iroda

Budapest, 2022. október
Pikó András
polgármester

Törvényességi ^llenörzés:

ltos Csilla




