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Pályázat azonosító: TOP – 3.2.1 – 15-HB1-2016-00015 

 

 

Főbb műszaki tartalom: 
A projekt során energetikai korszerűsítésre kerül sor az általános iskola (4150 Püspökladány, 
Bajcsy Zs. u. 3-5.) épületén. Homlokzati és tetőfödém szigetelésre, nyílászárók cseréjére, 
továbbá napelemes és hőszivattyús rendszer kialakítására. 
 

A következőkben látható a meglévő energiafogyasztás és a korszerűsítéssel járó megtakarítás:  
Meglévő állapotban a számított Energia fogyasztás: 501,75 MWh/év = 501750 kWh/év  

 Meglévő állapotban a számított CO2 kibocsájtás: 99,21 t/év  
 Fejlesztés utáni állapotban a számított Energia fogyasztás: 81,01 MWh/év = 81010 

kWh/év  
 Fejlesztés utáni állapotban a számított CO2 kibocsájtás:13,84 t/év  
 Megtakarítás energia fogyasztásban: 420,74 MWh/év = 420740 kWh/év; 83,85 %  
 Megtakarítás CO2 kibocsájtásban: 85,37 t/év; 86,05 %  
 Energetikai minőség szerinti besorolása Fejlesztés előtt: „FF” (Átlagos)  
 Energetikai minőség szerinti besorolása Fejlesztés után: „BB” (közel nulla)  

 

 

 

Tervezett befejezési dátum: 2019.01.29. 

 

Szerződött támogatás mértéke: 
Pályázott összes költség:            148 887 718 Ft 

Támogatás intenzitása:  100%    148 887 718 Ft 

 

 
 



A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola Bajcsy-Zsilinszky utcai épülete 1975-ben épült. Az

épület  az  akkori  szabványoknak  megfelelően  épült,  viszont  az  azóta  eltelt  több  mint  40  év  alatt

energetikai szempontból korszerűtlenné vált, s ez indokolta a felújítást.

2019.  március  9-én  megtörtént  a  munkaterület  átadása  a  kivitelező  cég  részére.  A  munkálatok

nyílászáró cserével kezdődtek.



A beruházás során összesen 11 darab kültéri ajtó és 107 darab ablak cseréje történik meg.



Az épület teljes homlokzati és tetőfödém szigetelése megvalósul.

A  homlokzati  hőszigeteléssel  és  a  nyílászárók  cseréjével  csökkenthető  a  hő  veszteség,  ami

nagymértékű energia- és költségmegtakarítást eredményez.



A projekt  célja,  hogy  a nem megújuló  energiaforrások  helyett  azokat  a  technológiákat  részesítse

előnyben, amelyek biomassza, biogáz-, geotermikus-, nap-, víz-, és szélenergiából villamos energiát,

illetve  hőt  állítanak  elő.  A  Püspökladányi  Petőfi  Sándor  Általános  Iskola  Bajcsy-Zsilinszky  utcai

épületének  korszerűsítése  során  hőszivattyús  rendszer  illetve  40  kW  teljesítményű  napelemes

rendszer kerül kialakításra.





Az  önkormányzati  ezen  beruházása  jó  példaként  szolgálhat  a  lakosság  számára.  A  fejlesztés

középpontjában  az  energiatudatosság  áll,  mely  akár  magántulajdonú  lakóingatlanok  energetikai

korszerűsítését  eredményezheti.  Így  tovább  növekedhet  a  megújuló  energiaforrások  használata,

párhuzamosan pedig csökkenhet a káros szén-dioxid kibocsátás.



A pályázat 100%-os támogatottságú,  azonban a közel  149 millió  forint  támogatási  összegbe nem

terveztek bele olyan lényeges elemeket, amelyek a rendeltetésszerű működést illetve a gyermekek

biztonságát  garantálják,  éppen  ezért  az  önkormányzat  pótmunkák  elvégzéséről  döntött.  A

csatornarendszert és a villámhárítót is korszerűre kellett cserélni, és az áramellátást is olyan módon

kellett biztosítani, hogy az az új rendszernek megfeleljen.

A beruházás műszaki átadása 2019. szeptember 30. napján elkezdődött.

A  projektben  a  Püspökladányi  Petőfi  Sándor  Általános  Iskola  Bajcsy-Zsilinszky  utcai  épületének

energetikai  felújítása  valósult  meg,  szigeteléssel,  nyílászárócserékkel,  hőszivattyús  és  napelemes

rendszerek  telepítésével,  mely  az  iskolát  fogja  ellátni  zöld  energiával,  kiváltva  a  hagyományos,

gázkazánról üzemeltetett fűtési rendszert. Az épület energetikai minősítése „BB” besorolású lesz a

beruházás után.



Fotók az épületről a beruházás előtt illetve utána:
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A  projekt  részeként  megvalósult  a  nyílászárók  cseréje,  a  homlokzati  és  tetőfödém  szigetelése.
Kiépítésre  került  a  napelemes  és  hőszivattyús  rendszer,  amely  együttesen  több,  mint  80%-os
megtakarítást eredményez az energiafelhasználás tekintetében.

A  TOP-3.2.1-15  jelű,  Önkormányzati  épületek  energetikai  korszerűsítése  tárgyú  felhívás  jól
illeszkedett az önkormányzat szakmai tevékenységéhez, hiszen Püspökladány Város Önkormányzata
igyekszik  komfortosabbá  tenni  a  helyiek  életét,  különös  figyelemmel  a  gyerekekre.  Az  iskola
épületének  energetikai  fejlesztése  a  mai  kornak  megfelelő  körülményeket  teremtett  a  diákok,  a
pedagógusok illetve az ott dolgozók számára is.
A projekt  hozzájárult  továbbá Magyarország célkitűzésének eléréséhez is,  mely  szerint  2020-ra a
teljes felhasznált energia 14,65 %-át megújuló energiából fedezi.

A  Püspökladányi  Petőfi  Sándor  Általános  Iskola  Bajcsy-Zsilinszky  utcai  épületének  energetikai
minőség szerinti besorolása az "FF" (átlagosról) a beruházás befejeztével átkerül a "BB" (közel nulla)
kategóriába.

A  projekt  a  Széchenyi  2020  program keretében  valósult  meg,  148,89  millió  forint  európai  uniós
támogatás segítségével.

További információ kérhető:
Püspökladány Város Önkormányzata
Cím: 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.
Telefon: +36-54/451-510
Web: www.puspokladany.hu
E-mail: pmhivpl@t-online.hu

Püspökladány Város  Önkormányzata  100%-os támogatási  intenzitás  mellett,  148,89  millió  forint
vissza nem térítendő támogatásból valósította meg az épület energetikai korszerűsítését.
A  beruházás  legfontosabb  célja  a  hasznos  energia,  ezáltal  a  költségek  megtakarítása  volt  a
környezettudatosság valamint a fenntarthatóság jegyében.
A  projekt  a  Széchenyi  2020  program  keretében,  az  Európai  Unió  támogatásával,  az  Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.


