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Kiskunhalas Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK
ÉNYEK ENERGETIKAI FE
FELÚJÍTÁSA
Kiskunhalas próbál minél energiatakarékosabb, környezetkímélőbb várossá válni. Az elmúlt években
már több beruházás is szolgálta
a ezt a célt és most egy újabb program megvalósítása áll küszöbön.
Közel 420 millió forintos támogatással nyolc önkormányzati tulajdonú épületben nyílik mód többek
között ablak- illetve kazáncserére, szigetelésre, valamint napelemes rendszer kialakítására.
Kiskunhalas Város Önkormányzata 419 398 995 forint, támogatást fordíthat arra, hogy több intézményét is
energia hatékonyabbá tegye. A TOP
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00057
00057 számú „Önkormányzati intézmények
energetikai intézmények felújítása" című projekt fő célja, hogy az intézmények által kibocsátott szén
szén-dioxid
mennyisége csökkenjen, továbbá az épületek fajlagos primer energiafogyasztása olyan mértékben
változzon, mely a jogszabály szerinti követelményért
követelményértékeknek megfelel.
A Martonosi Pál Városi Könyvtárra akadálymentesítés, ablakcsere, homlokzat, födém, lábazatszigetelés,
valamint kazáncsere, illetve - 25 kVA - napelemes rendszer kialakítása vár.
A Szilády Áron utcai óvodában akadálymentesítésre, ablakcs
ablakcserére,
erére, födém, lábazat, pincefödém,
padlásfödém szigetelésre, vízszigetelésre. illetve 3 kVA teljesítményű napelem rendszer kialakítására nyílik
mód.
A Felsővárosi óvoda – 3 kVA - napelemes rendszert kap, míg a Bóbita óvoda 5,5 kVA, a Bajza utcai óvoda
3,7 kVA, a Városi bölcsőde 5,5 kVA, az Ady Endre utcai óvoda pedig 5,5 kVA teljesítmény
teljesítményű napelemrendszert telepíthet.
Halson a Városháza épülete is korszerűsödhet. Ablakcsere, födém, pincefödém szigetelés valamint
kazáncsere szerepel a programban és itt is lehetőség lesz napelemes rendszer kialakítására 50 kVA
teljesítmény erejéig.
A tervezett projekt megvalósítása a meglévő infrastruktúra korszerűsítését teszi lehetővé, új tevékenységek
és szolgáltatások nem alakulnak ki a projekt által, de a meglévő szolg
szolgáltatások
áltatások magasabb színvonalon
lesznek elérhetők. A nyolc intézményt érintő fejlesztés befejezési határideje 2020. február 28.
A kedvezményezett neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
A projekt címe: „Önkormányzati intézmények energetikai felújítása"
A szerződött támogatás összege: 419 398 995 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma
dátuma: 2020. február 28.
A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1
3.2.1-16-BK1-2017-00057
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