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A projekt bemutatása:
Műszaki leírás A projektben sor kerül a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítésére
(Tótkomlós, Fő u. 1, hrsz: 1.): az 1983-ban épült műemlék épület külső festésével, fa
nyílászárók behelyezésével, a helyiségek belső hőszigetelésével, továbbá az energetikai
rendszerek korszerűsítésével.
A projekt a beruházás előkészítésén (tervek elkészítése, engedélyek megszerzése,
közbeszerzési eljárások lefolytatása) és megvalósításán (építés, műszaki ellenőrzés,
használatba vételi eljárás lefolytatása) túlmenően magába foglal olyan tevékenységeket is,
melyek a fejlesztés népszerűsítését és zökkenőmentes használatát (belső képzés a rendszer
használatáról az alkalmazottak számára) célozzák.
Az épület a település központjában található, az ingatlan külső felújítására kb. 25 éve került
sor, azóta változatlan formában üzemel. Az üzemeltetés technikai, személyzeti és szervezeti
feltételei A projekt gazdája az önkormányzat.
A projekt hosszú távú célja:
 a település ökológiai lábnyomának csökkentése és fenntartható működéséhez való
hozzájárulás
Rövid távú célja:
 az önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése
Közvetlen célja:
 közigazgatási / közcélú funkcióknak helyet adó épületek fenntartási kiadásainak
csökkentése
Közvetett cél:
 a településen élők életminőségének javítása a települési környezet
Stratégiai cél:
 az energiafelhasználás hatékonyságának javítása, energiafogyasztás csökkentése,
széndioxid kibocsátás csökkenése.

A megvalósult fejlesztések






épület külső hőszigetelése,
födém hőszigetelése,
korszerű nyílászárók beépítése,
fűtésrendszer korszerűsítése,
egyéb, a fejlesztéshez kapcsolódó járulékos munkálatok.

A tervezett fejlesztés során megvalósult az épület külső oldali hőszigetelése, a födém hőszigetelése,
korszerű nyílászárók beépítése. Az energetikai korszerűsítés keretein belül az épület fűtési és meleg
vízellátása is megújult. A tervezett felújítások, korszerűsítések eredményeként az épület megfelel a
XXI. században elvárható követelményeknek.
A fejlesztés által csökkent a szén-dioxid kibocsátás mértéke, és a fejlesztés egyúttal hozzájárult az
épület energiahatékonyabb működtetéséhez is. A beruházás által javultak az intézmény működési
feltételei, valamint az épületet használók és a szolgáltatásokat igénybe vevők részére korszerűbb
körülmények biztosítottak.
További információ a www.totkomlos.hu oldalon olvasható.
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