
Tisztelt Ostorosi Lakosok! 

 
A jelentősen megemelkedett energiaárak miatt takarékossági intézkedések meghozatala érdekében – 

összhangban a kormányzati intézkedésekkel - az önkormányzati bizottságok 2022. októbere óta 

folyamatosan tárgyalják a lehetséges alternatívákat annak érdekében, hogy a megnövekedett energiaárak 

okozta többletköltségeket ki tudja fizetni az Önkormányzat. A bizottsági javaslatok alapján az alábbi 

intézkedési csomagot hagyta jóvá a Képviselő-testület: 

 

1. 2022. évben elmarad a karácsonyi díszkivilágítás, a településen a templom előtti adventi 

koszorú és a Kossuth tér – Széchenyi út kereszteződésében lévő fenyőfa kivételével. 

2. Elmarad az adventi rendezvény a templomban. 

3. Megszűnt 2022. szeptember 1-től kezdődően a Szent István park és a Hősök tere kivilágítása, 

2023. január 1. napjától – az egyházközséggel történő egyeztetést követően – ideiglenesen 

megszűnne a római katolikus templom éjszakai kivilágítása is. 

4. A közvilágítás lámpatestjeinek korszerűsítése, LED-világítótestekre történő cseréje 2015. évben 

megtörtént, így a Képviselő-testület egyelőre a közvilágítás időtartamát nem kívánja 

csökkenteni. 

5. Az intézmények saját intézkedési csomagot állítanak össze, melynek keretében 

a) az intézményekben és önkormányzati épületekben - a gyermeknevelési 

intézmények kivételével - munkaidőben legfeljebb 20 fokra fűtik a rendszeresen, 

hosszabb ideig tartózkodásra használt helyiségeket, a nem huzamos ideig használt 

helyiségeket, illetve éjszaka és hétvégén ennél alacsonyabb hőfokon kell fűteni, 

vagy lehetőség szerint temperáló fűtést kell alkalmazni.  

b) az önkormányzati intézmények – az óvoda kivételével – 2022. december 24. – 

január 8. között zárva tartanak.  

ba) Az önkormányzati hivatalban ebben az időszakban kizárólag haláleset 

anyakönyvezése érdekében telefonos ügyelet működik.  

bb) Az Alapszolgáltatási Központban ebben az időszakban a házi segítségnyújtás 

biztosított és a szociális étkezés kiszállítással működik, az idősek nappali ellátása 

és a család- és gyermekjóléti szolgálat szünetel. 

bc) A védőnői szolgálat helyisége fenti időszakban zárva tart. 

bd) A fogorvosi rendelő ezen időszakban kizárólag ügyelet tart, melyről a 

lakosságot tájékoztatja. 

c) Az óvoda zárva tartásának időszakában – a szülőkkel történt egyeztetés alapján 

2023. 01.02-01.06-ig ügyeletet igénylő gyermekek ellátása a Novaji Óvodában 

történik, a karácsony előtti héten Ostoros fogadja a novaji óvodásokat.  

d) Az Alapszolgáltatási Központ a teljes fűtési idényben korlátozott alapterületen 

működik. 

6.  Ahol még nem történt meg, az izzók LED-világítótestekre történő cseréjét, illetve a világítás 

tudatos és energiatakarékos működtetését, a nyílászárók szigetelését meg kell oldani. 

7. A Képviselő-testület az energiatakarékossági intézkedések mellett olyan energiahatékonysági 

fejlesztések elindításáról is döntött, amelyek hosszabb távon és tartósan eredményezhetik az 

energiaköltségek mérséklését. Az Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal, mint a közvilágítás 

után második legjelentősebb energiafelhasználó épületén a meglévő 3,5 KW-os napelem 

rendszere helyett 20 KW-os, az Egészségház épületén 3,5 KW-os napelem-rendszer 

elhelyezését el kell végezni. 

8. Az intézményekben az energiaválság miatt megnövekedett papírárak miatt fokozott figyelmet 

kell fordítani a takarékos papír- és írószerfelhasználásra. 

 

Ostoros, 2022. november 23. 

         Böjt László polgármester 

 

 

 


