2018. február 28.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
ZALAEGERSZEGI ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI
ISKOLA – TÖBBLETENERGIÁT AZ OKTATÁSRA
A Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai
korszerűsítése a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. A 147,13 millió forint vissza nem
térítendő európai uniós támogatás segítségével a tornaterem nyílászáróinak cseréje, külső
homlokzati hőszigetelése, világításkorszerűsítés és projektarányos akadálymentesítés történt. A
fejlesztés eredményeként az intézmény fűtési rendszere is átépítésre került megújuló energiaforrás
felhasználásával.
A felújítás célja volt a tornaterem teljes építészeti és energetikai megújítása. A támogatás a TOP - 6.5.1-15
kódszámú – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című támogatási felhívásra benyújtott TOP6.5.1-15-ZL1-2016-00003 azonosító számú projekt keretében valósult meg.
Az iskola tornatermének homlokzata teljes felületen új szendvicspaneles hőszigetelést kapott. Megvalósult a
tornaterem külső nyílászáróinak teljes cseréje, jó hőtechnikai jellemzőkkel rendelkező, műanyag szerkezetű
nyílászárók beépítésével.
Felújításra került a lapostető is, amely csapadékvíz elleni szigetelést és hőszigetelést kapott. A
tornateremben kialakításra került az akadálymentesített vizesblokk és öltöző.
Az épület fűtési rendszere 3 db új kazán beépítésével teljesen újjáépült, a kazánház és a fűtési körök
korszerűsítése megtörtént. A radiátorok termosztatikus szelepet kaptak, amellyel lehetővé vált a fűtés
helyiségenkénti szabályozása. A használati melegvíz rendszerhez kapcsolódóan napelemes rendszer
létesült.
A tornaterem világítása LED technológia alkalmazásával megújult.
A tornaterem öltöző részén és a tornateremben az eredeti, rosszul záródó fém ablakok és ajtók helyett új
műanyag szerkezetű nyílászárók kerültek beépítésre.
A fűtési rendszer korszerűsítése megvalósult. A használati melegvíz rendszer napelemes rendszerrel épült
ki. A napelemek az épület 3 db tantermi szárnyának lapostetőjén kerültek telepítésre. A projektarányos
akadálymentesítés megvalósult.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett a közbeszerzési eljárás
lezárásaként 125 250 575,- Ft összegű építési vállalkozási szerződést kötött a VENTUS Építőipari Kft-vel,
aki vállalásának megfelelően határidőre első osztályú minőségben készítette el a tornatermet. A kivitelezés
során felmerült kiegészítő munkák elvégzéséhez a vállalkozási szerződés módosításra került.
A beruházásnak köszönhetően az iskola tornaterme újult meg.
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