MEGVALÓSULT A LOVÁSZI POLGÁRMESTERI HIVATAL ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

Lovászi Község Önkormányzata 64,8 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert a
Területfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” című pályázati kiírás keretében. A beruházás összköltsége 65 millió forint volt. A
projekt keretében a polgármesteri hivatal épülete energiahatékonyabb, új külsőt kapott, és az
épületgépészeti rendszer is modernizálásra került.
A kedvezményezett neve: Lovászi Község Önkormányzata
A projekt címe: Lovászi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése
A szerződött támogatás összege: 64 848 622 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt befejezési dátuma: 2018.12.30.
A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00032
A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt keretében Lovászi Község Önkormányzatának tulajdonában lévő polgármesteri hivatal energetikai
korszerűsítése (hőszigetelés és nyílászáró csere, gépészeti korszerűsítés, napelemek telepítése) valósult
meg. Az épületegyüttes az 1970-es években épült, az akkori kor követelményeinek megfelelően. Azóta külső
korszerűsítés nem történt, így elavult a külső szerkezet hőtechnikai védelme, a gépészet, illetve a tető
szigetelő tulajdonsága is.
A polgármesteri hivatal fejlesztésének célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása volt
a fűtési energia felhasználásának területén. Konkrét cél az épület hőtechnikai adottságainak javítása, fajlagos
hőveszteségek csökkentése utólagos hőszigeteléssel, padlás-szigeteléssel, külső nyílászárók cseréjével az
energiafelhasználás csökkentése és költségmegtakarítás elérése.
A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósultak meg:
 utólagos külső oldali szigetelés és padlásszigetelés: Az utólagos hőszigetelés a meglévő falazatra került,
az épület homlokképi kialakítását nem változtatta meg.
 fa/fém nyílászáró csere: A külső elavult fa és fém anyagú nyílászárók cseréje korszerű, jó légzárású
nyílászáróra. Az új nyílászárók hőszigetelt, fokozott légzárású szerkezetek, ötkamrás profillal.
 gépészeti rendszer korszerűsítése: új, modern energiatakarékos központi fűtési rendszer került
kialakításra.
 napelemes rendszer kiépítése: a napelemes rendszer kiépítésével további elektromos
energiamegtakarítást ér el az önkormányzat, hozzájárulva ezzel az üvegházhatású gázok kibocsátásának
csökkentéséhez.
További információ kérhető:
Lovászi Község Önkormányzata
8878 Lovászi, Kútfej u. 112.
Léránt Ferenc polgármester
dr. Novák Anett jegyző
Tel.: +36 92 576 020
e-mail: lovaszihivatal@z-net.hu

