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A projekt tartalmának bemutatása: 

A projekt során sor kerül az Aradi u. 9-11 szám alatt található (Hrsz.: 472) tornaterem energetikai célú 

felújítására. Az épület fűtött alapterülete: 898,86 m2. Az épület oktatási helyszínként működik, ennek 

megfelelő helyiségkialakítással. Az épület 46 éves.  

Az épület a település központjában található, az ingatlan külső felújítására annak megépítése óta – 46 

éve – nem került sor. A fejlesztési változatok meghatározása során költséghatékonysági- és műszaki 

szempontok alapján az alábbi javaslat született: kondenzációs gázkazán beépítése történik meg, a külső 

falak (15 cm polisztirollal) és a födém (25 cm ásványgyapottal) szigetelést kap, a nem műanyag 

nyílászárók cseréje is megtörténik (műanyag nyílászárókra).  

A projekt a beruházás előkészítésén és megvalósításán túlmenően magába foglal olyan tevékenységeket 

is, melyek a fejlesztés népszerűsítését (szemléletformáló akciók) és zökkenőmentes használatát (belső 

képzés a rendszer használatáról az alkalmazottak számára) célozzák. A szemléletformáló akciók 

kapcsán az önkormányzat már jelenleg is végez feladatokat, mint a közterületek gondozása, virágültetés, 

parlagfű-mentesítés, azonban további programokat is betervez a megvalósítási és fenntartási 

időszakban, mint a családi zöld napok szervezése, szemétszedési akciók megtartása. A település további 

energetikai fejlesztést kíván megvalósítani. 

A projekt átfogó vagy hosszú távú célja: a település ökológiai lábnyomának csökkentése és 

fenntartható működéséhez való hozzájárulás  

A projekt specifikus vagy rövid távú céljai: az önkormányzati tulajdonú épületek energetikai 

korszerűsítése  

A közvetlen célok közé soroljuk az alábbiakat: a közigazgatási / közcélú funkcióknak helyet adó 

épületek fenntartási kiadásainak csökkentése  

A projekt a következő közvetett célok elérését tartja szem előtt:  

a) energiafelhasználás hatékonyságának javítása: a tervezett beruházás révén csökken a felhasznált 

energia (a korszerű rendszer, valamint a hőszigetelés révén kevesebb fűtési és hűtési energiára van 

szükség az épület kényelmes használatához);  

b) energiafogyasztás csökkentése: ahogy már jeleztük, csökkenni fog a felhasznált energia mennyisége;  

c) széndioxid kibocsátás csökkenése 

 

 

 


