KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI
ÉPÜLETEK
ENERGETIKAI
KORSZERŰSÍTÉSE
BÜKKARANYOS, TISZADOROGMA TELEPÜLÉSEKEN

KISGYŐR,

KISTOKAJ,

Kisgyőr Község Önkormányzata, Kistokaj Község Önkormányzata, Bükkaranyos Községi Önkormányzat,
Tiszadorogma Község Önkormányzata, közösen pályázatot nyújt be a TOP-3.2.1-15 „Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra.
A Projekt összköltsége 193 000 000 Ft, azaz egyszázkilencvenhárom millió forint.
A projekt célja, hogy a konzorciumban résztvevő önkormányzatok tulajdonában lévő, leromlott energetikai
állapotú épületek energetikai korszerűsítés útján fejlesztésre kerüljenek. A fejlesztéssel hozzájárulnak az
épületek gazdaságosabb fenntartásához, egységes településkép létrehozásához, a település lakossága
szempontjából egy élhetőbb környezet kialakításához, valamint az érintett épületekben lévő szolgáltatások
színvonalának emeléséhez. Hozzájárul továbbá a Kormány alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasági
céljaihoz is. Legtágabb értelemben a környezetünk védelméhez is hozzájárul.
A fejlesztéssel érintett épületek:
- Kistokaj: Kistokaji Általános Iskola (3553 Kistokaj, Szabó Lőrinc utca 51. Hrsz:51/2.)
- Kisgyőr: Kisgyőri Általános Iskola (3556 Kisgyőr, Dózsa Gy. u. 26. Hrsz: 274.)
- Kisgyőr: Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal (3556 Kisgyőr, Dózsa Gy. u. 11. Hrsz: 121.)
- Bükkaranyos: Bükkaranyosi Általános Iskola (3554 Bükkaranyos, Rákóczi u. 23. Hrsz: 82.)
- Tiszadorogma: Polgármesteri Hivatal (3466 Tiszadorogma, Arany János út 21. Hrsz: 367.)
- Tiszadorogma: Tiszadorogmai Óvoda (3466 Tiszadorogma, Petőfi S. utca 23. Hrsz: 197. és 3466
Tiszadorogma, Petőfi S. utca 25. Hrsz: 195.)
Az épületek önálló energetikai rendszerrel rendelkeznek.
A fejlesztés során az önállóan támogatható tevékenységek közül az alábbiak kerülnek megvalósításra:
- Külső határoló szerkezetek korszerűsítése (utólagos homlokzati és födém hőszigetelés, nyílászárók cseréje
vagy korszerűsítése)
- Napelemes rendszerek telepítése
- Biomassza kazán és kapcsolódó rendszer korszerűsítése
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
- Biomassza kazán és kapcsolódó rendszer korszerűsítése
- Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése
- Fűtési, HMV rendszerek korszerűsítése
- Akadálymentesítés
- Nyilvánosság biztosítása
- Képzések kidolgozása és megtartása
A fejlesztéssel érintett épületek az alábbi támogatható funkcióknak adnak otthont:
- Alap- és középfokú oktatási intézmények és kapcsolódó épületeik: iskolaépület, kollégium, tornaterem,
tanműhely (Kistokaj Iskola, Kisgyőr Iskola, Bükkaranyos Iskola, Tiszadorogma Óvoda)
- Közigazgatási funkciót ellátó hivatali intézmények (Kisgyőr, Tiszadorogma)
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

