
„Energetikai korszerűsítések Pereszteg Község Önkormányzatának épületein” 

TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00054 

 

Kedvezményezett: Pereszteg Község Önkormányzata (9484 Pereszteg, Ady Endre 

utca 1.) 

A projekt megvalósítási időszaka: 2017.10.01-2018.12.31. 

A szerződött támogatás összege: 67.488.080 Ft 

A támogatás mértéke: 100 % 

A fejlesztéssel érintett ingatlanok (megvalósulási helyszínek): 

 Óvoda épület 

Cím: 9484 Pereszteg, Petőfi Sándor utca 2. 
Hrsz:120/1 

 Polgármesteri Hivatal 
Cím: 9484 Pereszteg, Ady Endre utca 1. 
Hrsz:120/1 

 

A projekt műszaki tartalma:  

 

 Óvoda épület (9484 Pereszteg, Petőfi Sándor utca 2.) 

A projekt során megvalósul az épület külső homlokzati és padlás 

szigetelése, külső nyílászáróinak cseréje és gépészeti korszerűsítése. 

Elektromos áram előállítás céljából 3,12 kWp-es napelemes rendszer 

telepítésére is sor kerül. Ezen kívül megvalósul az épület külső 

akadálymentesítése, akadálymentes WC, és parkolóhely kialakítása, a 

tetőszerkezet megerősítése, és azbesztmentesítése, a szellőztetés 

kiépítése. 

 

 Polgármesteri Hivatal épülete (9484 Pereszteg, Ady Endre utca 1.) 

A projekt során megvalósul az épület külső homlokzati és padlás 

szigetelése, külső nyílászáróinak cseréje és gépészeti korszerűsítése. 

Elektromos áram előállítás céljából 2,08 kWp-es napelemes rendszer 

telepítésére is sor kerül. Ezen kívül megvalósul az épület külső 

akadálymentesítése, akadálymentes WC, és parkolóhely kialakítása, a 

tetőszerkezet megerősítése, és azbesztmentesítése, a szellőztetés 

kiépítése. 

 

 



Megvalósulás 

 

Pereszteg Község Önkormányzata az Európai Unió támogatásával megvalósuló 

Széchenyi 2020 Program keretében az „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése” című pályázati felhívásra benyújtott „Energetikai korszerűsítések 

Pereszteg Község Önkormányzatának épületein” című pályázata vissza nem 

térítendő támogatást nyert. A támogatás mértéke az elszámolható összköltség 100 

% - a, amely 67,48 millió Forint. 

A TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00054 kódszámú projekt az Európai Unió 

támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult 

meg 2017.10.01. – 2018.12.31. között. 

A projekt során megvalósult az épületek külső homlokzati és padlás szigetelése, 

külső nyílászáróinak cseréje és gépészeti korszerűsítése. Elektromos áram előállítás 

céljából napelemes rendszer telepítésére is sor került. Ezen kívül megvalósult az 

épületek külső akadálymentesítése, akadálymentes WC, és parkolóhely kialakítása, 

a tetőszerkezet megerősítése, és azbesztmentesítése, a szellőztetés kiépítése. 

A pályázat hosszútávú célja a polgármesteri hivatal, és az óvoda épületeinek 

korszerűsítése, az energiahatékonyság, és energiatakarékosság fokozása, ezáltal az 

épületek fenntartási költségeinek csökkentése. A fejlesztések magvalósulásával az 

épületek energetikai állapota javul, az ott tartózkodók számára kedvezőbb 

feltételeket tudunk biztosítani. A villamos energia napenergiával történő termelése 

hozzájárul hazánk energia-import függőségének csökkentéséhez, és károsanyag 

kibocsátásának mérsékléséhez. 

Fontosabb mérföldkövek: 

2018. február 19.  

Az engedélyes tervdokumentáció alapján elkészültek a kiviteli tervek: 

épületgépészet, villamoshálózat 

2018. május 16.  

A közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztásra került a kivitelező cég, a 

Czákler Kft. A megbízási szerződés 2018. május 16-án köttetett. 

Energetikai korszerűsítés szerződései:  

http://www.pereszteg.hu/hu/hirek/373-energetikai_korszerusites_szerzodesei!.html 

2018. május 29.  

Megtörtént a munkaterület átadása, az e-napló megnyitása.  

2018. augusztus 10.  

A kivitelezés elérte a 25 %-os készültségi szintet 

2018. augusztus 17.  

A kivitelezés elérte az 50 %-os készültségi szintet 

http://www.pereszteg.hu/hu/hirek/373-energetikai_korszerusites_szerzodesei!.html


2018. szeptember 25.  

A kivitelezés elérte a 75 %-os készültségi szintet 

2018. október 31.  

A kivitelezés elérte a 100 %-os készültségi szintet 

2018. december 19.  

Az épülethasználóknak tervezett képzés megtörtént 

2019. március 13.  

Az épületek megkapták a használatbavételi engedélyt, melyek 2019. április 1-én 

véglegessé váltak.  

 

A megvalósult fejlesztés nagyban hozzájárul a káros anyag kibocsátás 

csökkentéséhez, és nagyban népszerűsíti a megújuló energiaforrások 

hasznosítását. Összegezve elmondható, hogy a megvalósult fejlesztés teljes 

mértékben megfelel a 21. századi követelményeknek, és a napelemes rendszerekkel 

ellátott épületek a modern kor minden alapkövetelményét teljesítik 

energiahatékonyság szempontjából. 

 

Megvalósult állapot: 

Óvoda 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Polgármesteri Hivatal: 

 

 

 

 



 

 



 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

Projekttel kapcsolatos további információk: 

Csigó Kornél projektmenedzser 

e-mail: jegyzo@pereszteg.hu  

 

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásában valósul meg. 

mailto:jegyzo@pereszteg.hu

