
Tisztelt Lakosság! 

Mint az Önök előtt is ismert a megemelkedett rezsi árak miatt különféle intézkedések megtételére 
kényszerül az önkormányzat!  
Érzékeltetve a problémát csak a Hivatal gázszámlája 4.000.000 .-Ft helyett kb.: 20.000.000.- Ft lenne, amit 
nem tudunk kigazdálkodni és kifizetni illetve ezen kívül még más intézményeink is vannak, aminek a 
fenntartásáról gondoskodnunk kell! 
 
A fűtési szezon idejére - 2022.október 15-től 2023.április 15-ig -  meghozott intézkedések az alábbiak: 

A Polgármesteri Hivatalban hétfőn, kedden, és szerdán irodai munkavégzéssel, csütörtökön és pénteken 

home office keretében végzik munkájukat a kollégák. Csütörtökön és pénteken a portaszolgálat működik, 

tudnak tájékoztatást nyújtani az ügyfeleknek amennyiben szükséges! Csütörtöktől vasárnapig nem fűtjük az 

épületet. 

Ügyfélfogadási idő az alábbi: Hétfő:8.00-12.00;  Kedd: 8.00-12.00;  Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00 
A csütörtöki ügyfélfogadás átkerült keddre és a soros Képviselő-testületi ülések időpontja is átkerült 
csütörtökről szerdai napokra. 
 
A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház csütörtökön, pénteken és szombaton lesz nyitva, hétfőn 
zárva, kedden és szerdán home officeban dolgoznak a kollégák. Vasárnaptól szerdáig nem fűtjük az 
épületet. 
Amennyiben a könyvtárat a nagy hidegre való tekintettel be kell zárni, a könyvtár dolgozói ideiglenes 
jelleggel a Szent János Katolikus Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
könyvtárába költöznek át. 
 
Az Alkotóház épülete bezárásra kerül. A telekházi Művelődési Ház épülete bezárásra kerül. 

 
Az Étterem nagy termében csak minimális fűtés lesz, a kisterem fűtése az ebéd idejére klímával történik. 

 
A betonelemgyártó üzemben addig végezik a munkát, amíg gallyal tudják a fűtést biztosítani, a termékek 
tekintetében áremelés várható. 
 
A Gyepmesteri telepen a fűtés szakaszolására kerül sor, a szolgáltatások tekintetében áremelés várható. 

 
A Sportcentrum addig működik, amíg tudja magának finanszírozni a gazdaságos működést, az 
önkormányzat nem tudja tüzelővel támogatni. 
 
A karácsonyi díszkivilágítás az oszlopokra és Telekházán nem lesz kihelyezve, csak az Étterem előtt lesz a 
gyerekek részére a szarvas – szánkóval, valamint a templom kanyarban a szökőkút. 
 
Az orvosi rendelőben az orvosok kérésére és kezdeményezésére a rendelést- elkerülve a várakozást- 
előzetes időpont foglalással vegyék igénybe a betegek, a váróteremben minimális fűtés lesz. 
 
Célunk, hogy a fenti intézkedésekkel meg tudjuk őrizni az önkormányzat gazdasági stabilitását és a 

település működőképességét! 

Megértésüket köszönjük!    

  Egyek Nagyközség Önkormányzata 


