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PROJEKTHEZ 

KAPCSOLÓDÓ TÁJÁKOZTATÓ 

 

Kedvezményezett neve: Mőcsény Község Önkormányzata (7163 Mőcsény, Béke utca 2.) 

Projekt címe: Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Mőcsényben 

Szerződött támogatás összege: 42.288.222.- Ft 

Támogatás mértéke: 100 % 

 

Projekt tartalmának bemutatása: 

 

A település legfontosabb középülete a fejlesztéssel érintett épület. A fejlesztés segítségével nemcsak egy 

kiemelten fontos középület szépül meg, újul meg, de a folyamatos üzemeltetés is lényegesen kevesebb 

kiadással biztosítható, hiszen közel nulla energia felhasználásával üzemeltethető lesz az épület a felújítást 

követően. A fejlesztés által csökken a CO2 kibocsátás. A tervezett beruházás eredményeképpen csökken a 

fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátása, valamint megvalósul a 

felhívásban megjelenő második alcél is a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata. Az építtető 

a megnyílt pályázati lehetőségek figyelembevételével a fenti címen lévő polgármesteri hivatal, és orvosi 

rendelőt magába foglaló többfunkciós épületén komplex akadálymentesítési, és energetikai korszerűsítéseket 

kíván megvalósítani a fenntarthatóság növelése érdekében. Az épület rendeltetésében változás nem tervezett, 

továbbra is polgármesteri hivatalként, és a községi háziorvosi rendelőként funkciónál. Az épület 

helyiségkapcsolataiba, tartószerkezeti kialakításaiban változás nem történik, a tervezett együttes műszaki 

megvalósítás így építési engedély köteles tételeket nem tartalmaz. Korszerűsítéssel az alábbi munkák 

megvalósítására kerül sor:  

- az épület előtti udvarrészben akadálymentes parkolóhely kialakítása 

- az épület főbejáratainak (hivatal, és orvosi rendelő) megközelítéséhez mozgáskorlátozott rámpa és 

ferdepályás emelőgép kerül kialakításra 

- homlokzati falak külső oldali teljes hőszigetelő rendszerrel történő kiegészítése 

- homlokzati nyílászárók cseréje 

- padlásfödémen kiegészítő hőszigetelés elhelyezése 

- új energiatakarékos gázkazán beépítése 

- gépészeti szerelvények, alapvezetékek cseréje 

- villamos hálózat és szerelvények cseréje, LED lámpák felszerelése 

- tetőfelületre napelemek felhelyezése hálózati villamosenergia-termelés céljából 

- mozgáskorlátozott WC. kialakítása 

- belső ajtócserék az akadálymentes közlekedéshez 

 

így az épület passzív és aktív rendszereinek, illetve megújuló energiaforrás együttes alkalmazásával 

biztosítható a költséghatékonyság működtetés, a fenntartási költségek minimalizálása.  
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