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Budapest Józsefváľosi Onkoľm ányzat

Képviselő.testülete számár a

Előterjesztő: Jakabfy Tamás képviselő

A képviselő-testiileti ülés időpontj a: 2016. február 4. sz. napiľend

Táľgy: Javaslat az onkoľmányzat tulajdonában lévő, illetve az áita|a fenntaľtott
in gatlanok eneľgĺa. és vízfo gyasztás i adatair a vonatkozó tájékoztatőr ő|

A napiľendet nyílt iilésen kell tárgyalni, ahatźnozat e|fogadásához egyszertĺ szavazattobbség
sziikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x

Emberi Eľőfoľrás Bizottság v éIemény ezi

Határ ozati jav as|at a bizottság, számát a:

A Városgazdálkodási és Pénzüg.vi BizottsáďEmberi Eroforľás Bizottság javasolja a Képviselo-
te stti l etn ek az el óterj eszté s m e gtárgy a|ástÍ.

Tisztelt Képviselő.testi'i let!

I. Tényállás és a diintés tarta|mának ismeľtetése

Az eneľgiahatékonyság taltn az egyetlen olyan tertilete a települési gazdálkodásnak,
amelyben az önkormányzat jelentős pénzugyĺ megtakaľítást érhet el anélkül, hogy valamely

"fu



szolgáltatását le kellene építenie. Mindeme|Iett az energiagazdátkodás hatékonyságanak
javítása a levegőminőség javításának és a klímavá|tozás elleni kĹizdelemnek is hatékony
eszk<jze. A Képviselő-testĹilet 23312015. (X.22.) hatáĺozatáva| tźrnogatta Adeľ János
könfusasági elnök uľ kezdeményezésétis e tĺíľgyban

Kezdeményezem Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros onkormányzata tu|ajdonában
álló, illetve az önkormtnyzat által fenntartott ingatlanok esetében az energiafogyasztási
adatok folyamatos, egységes aďatbázisbantörténo regisztrá|ását, azokévenkénti kiétékelését,
val amint kiértékelések alapj án aj anlások megfo galm azását.

il. A beteľjesztés indoka

Az energiahatékony gazdáIkodás alapja a mérés és elemzés. Mindezek figyelembevéteIéve| az
önkormányzat éita| fenntartott ingatlanok esetében szükséges az enetgíafogyasztási ađatok
szakember általi ľendszeres rogzítése, kiétékelése, valamint az érintęttek tájékoztatása. Ezen
adatok elemzése nyĺljthat alapot a jövőben enetgíahatékonysági beruházások
megteľvezéséhez, üzemeltetési szokások újragondolásara (tudatformálás), szo|gá|tatást
szeruődések esetleges átértékelésérę. A bekért adatok megléte és folyamatos monitorozźsa
elengeđhetetlen feltételét jelentik az ĺinkormźnyzathatékony energíagazdálkodásának.

ilI. A dtintés céIja, pénziigyi hatása

A dĺjntés célja, hogy a Képviselő-testület minden évben tájékoződjon az onkormányzat
tulajdonában lévo, illetve á|ta|a fenntartott ingatlanok energia- és vízfogyasztási ađatairő|.

A döntés pénzugyi fedezetet nem igényel.

ry. Jogszabályi kł!ľnyezet

Magyarországhe|yi <inkoľmányzatairő| szőlő 2011. CLXXXIX. tĺirvény 23. $ (5) bekezdés
14. ponť1a, valamint a 41. $ (3) bekezdése alapján hozzameg a d<intését a Képviselő-testtilet'

Kéľem az a|á.ňbi határ ozati j avaslat elfo gad ás át.

HłľÁRozłTI JAVASLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. évente tájékoztatást kér az onkorményzattulajdonában á||ő,vaIarrtintazönkormányzatáItaI
fenntartott ingatlanok energia- és vizfogyasztási adataira vonatkozóan (frítési
energiahor dozők, elektľomo s áĺ aĺn, iv őv iz),

Felelős : polgĺírmester
Hataľidő: 2017 . febľuar 15., valamint az követően minden év febľuĺár 15.

2. minden évben meg!árgyalja aZ egyes ingatlanok energiafogyasztás-vtitozásźnak
kimutatását, valamint az adatok alapján készült értékelést. A Képviselő-testület az értéke|és
alapjan ajźtn|ást fogalmaz meg a következő kciltségvetési évre, az onkormányzat
energiafogyasztásźnakrucionalizá|ásáravonatkozóan.
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Felelős: polgiírmester
Hattnido: 2017 . maľcius 1 5.' valamint azt követően minden év máľcius 1 5.

3. azadatgyíijtés kęzdő időpontja: f0I6.januar 1.

. Felelős: polgármester
Hatáľidő:20I6, februaľ 4.

A diintés végľehajtá sát végző szervezetiegység: Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpo nt Zrt.

Budapest, 2016. janufu 25.
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