Tésa Község intézményeinek
energiahatékonyságot célzó felújítási munkái
Tésa község Önkormányzata Magyarország Kormányának a „KEHOP-5.2.9-16-2017 Pályázatos
épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára”
felhívására pályázatott nyújtott be önkormányzati épületek energetikai felújítására. A pályázat sikeres
elbírálása folytán az önkormányzat 64,32 millió Ft támogatásban részesült, mely támogatás alap adatai
a következők:
Azonosító: KEHOP-5.2.9-16-2017
Pályázó neve: TÉSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe: Tésa Község intézményeinek energiahatékonyságot célzó felújítási munkái
Szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2017-00158
Támogatás összege: 64 323 759Ft
Összköltség: 64 323 759Ft
A projekt megvalósításának kezdete: 2016.06.04
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2019.08.08.
Megvalósítási helyszínek:
2635 Tésa, Petőfi u. 2 - Polgármesteri Hivatal
2635 Tésa, Hősök tere 15. - Üzlet és közösségi épület
A projekt részletes bemutatása
2635 Tésa, Petőfi u. 2. szám alatti Polgármesteri Hivatal épületének energiahatékonysági
felújítására és megújuló energiaforrás hasznosítása:
Beruházási program: Tésa Község Önkormányzata a pályázati forrásból a Polgármesteri Hivatal
energiahatékonysági felújítását, és fotovoltaikus napelemrendszer alkalmazásával megújuló
energiaforrás hasznosítását valósítja meg. Az épület funkciója változatlan marad. A beruházási terv az
épület energiatudatos homlokzati felújítását, nyílászáróinak cseréjét, tetőszerkezetének

megerősítését, padlástere szigetelését, fotovoltaikus napelemrendszerrel megújuló energia
hasznosítását tartalmazza.
2635 Tésa, Hősök tere 15. - Üzlet és közösségi épület energiahatékonysági felújítására és
megújuló energiaforrás hasznosítása
Beruházási program: Tésa Község Önkormányzata a pályázati forrásból az üzlet és közösségi épület
energiahatékonysági felújítását, és fotovoltaikus napelemrendszer alkalmazásával megújuló
energiaforrás hasznosítását valósította meg. Az épület funkciója változatlan maradt. A beruházási
program az épület energiatudatos homlokzati felújítását, nyílászáróinak cseréjét, tetőszerkezetének
megerősítését, padlástere szigetelését, fotovoltaikus napelemrendszerrel megújuló energia
hasznosítását tartalmazza.
Összegzés:
A megvalósult beruházások által az épületek fenntarthatósága hosszú távon biztosított. Jelentősen
javult az energiamérleg, ezzel csökkennek a fenntartási költségek, az így megtakarított pénzeszközök
más feladatok ellátására csoportosíthatók át, további projektek, az alapszolgáltatásokat javító, valamint
közösségi érdekeket szolgáló beruházások valósulhatnak meg. Tésa község Önkormányzatának
hosszú távú célja, hogy az épületek fenntartása a lehető legkisebb mértékben terhelje a környezetet és
a költségvetési forrásokat, amely egyértelműen a természetes energiák hasznosításával érhető el a
leghatékonyabban. A beruházás szükségességét alátámasztja, hogy az energetikai, valamint
környezetvédelmi elvárások az elmúlt évtizedekben jelentősen megváltoztak. A projektben érintett
épületek az építés korának megfelelő színvonalon voltak kialakítva, így energetikailag és
környezetvédelmileg a mai elvárásoknak már nem feleltek meg. A beruházásnak köszönhetően a két
önkormányzati épület energetikailag és környezetvédelmi szempontból is a hatályos előírásoknak
megfelelővé vált.
További információ kérhető:
Tésa Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
2635 Tésa, Petőfi u. 2.
Tel./fax: 27/587-520

