Faluház energetika korszerűsítése, Lengyel településen - TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00015
Zajlanak a kivitelezési munkálatok a Faluház korszerűsítése érdekében
Projektazonosító: TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00015
Projekt címe: Faluház energetika korszerűsítése, Lengyel településen
Vissza nem térítendő támogatás összege: 58 825 307 Ft.
Az elnyert támogatás mértéke: 100 %.
A projekt helyszíne: 7184 Lengyel, Petőfi u. 34.- Faluház.
A projekt várható befejezése: 2022.01.28.
A 2020 tavaszán megkezdődött beruházás újabb szakaszába lépett, mert Lengyel Község
Önkormányzata sikeres közbeszerzési eljárás keretében kiválasztotta a projekt kivitelezőjét. A
közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő a MAXON INVEST Zrt. (adószám: 25830622-2-41, Cím:
1037 Budapest, Bécsi út 85.) lett, akik megkezdték a kivitelezési munkákat a Faluházban.
A projekt várhatóan 2022.01.28.-ig befejeződik, így Lengyel Község Önkormányzata kéri a település
lakosságának megértését és támogatását a zavartalan munkálatok érdekében!
Projekt összefoglaló:
Lengyel Község Önkormányzata 2018.10.01.-án a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program keretén belül TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00015 azonosítószámú, „Faluház energetika
korszerűsítése, Lengyel településen” című pályázatot nyújtott be, hogy a település Faluházának
épületkorszerűsítése megvalósulhasson. A pályázat 2019 tavaszán támogatásban részesült.
Az elnyert forrás révén az eddig korszerűtlen, épületenergetikai szempontból kedvezőtlen
tulajdonságú Faluház épületének az energetikai fejlesztése valósulhat meg, melynek része a
nyílászáró-csere, a homlokzati, padlásfödém és pincefödém hőszigetelése, kicserélésre kerül a
korszerűtlen, állandó hőmérsékletű kombi gázkazán egy kondenzációs kombi gázkazánra, illetve
beépítésre kerülnek a teljesítmény és a hőigény pontatlansága miatti veszteségek csökkentése
érdekében termosztatikus radiátorszelepek is. Az építési munkálatok részét képezik a projekt arányos
akadálymentesítési feladatok is. Ugyancsak a beruházás része, hogy az épület villamos energia
fogyasztásának csökkentése, és kiváltása érdekében hálózatra visszatápláló napelemes rendszer
kerüljön telepítésre.
Lengyel Község Önkormányzata fontos feladatának tekinti a felelős környezet és
energiagazdálkodást, az ÜHG kibocsátás csökkentését, ami révén a település hosszútávon
fenntartható lesz oly módon, ami a legkevésbé terheli a Község természetes és épített környezetét,
ezért a pályázati célok között szerepel az is, hogy a beruházással érintett épület használói
tájékoztatásban részesüljenek az alkalmazott megoldásokról, a helyes üzemeltetés szabályairól,
valamint a beruházás környezeti hozadékairól, így a projekt megvalósítása alatt az Önkormányzat
ingyenes tájékoztatót fog tartani helyiek számára.

A projekt energetikai beruházásának kivitelezésével párhuzamosan energetikai szakértői szolgáltatás
keretében felmérésre és vizsgálatra kerülnek a település intézményeinek épületenergetikai
paraméterei, majd az adatfeldolgozás után ezek rögzítésre kerülnek NÉeR-ben.

