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ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ZALAEGERSZEGI LISZT FERENC TAGISKOLA ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE PROJEKT
ZÁRÁSÁRÓL
A Zalaegerszegi Liszt Ferenc Tagiskola energetikai korszerűsítése a Széchenyi 2020 program
keretében valósult meg. A 332,49 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás
segítségével
az
intézmény
nyílászáróinak
cseréje,
külső
homlokzati
hőszigetelése,
világításkorszerűsítés és projektarányos akadálymentesítés történik. A fejlesztés eredményeként az
intézmény fűtési rendszere is átépítésre kerül megújuló energiaforrás felhasználásával.
A felújítás célja az intézmény teljes építészeti és energetikai megújítása volt. A támogatás a TOP - 6.5.1-16
kódszámú – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című támogatási felhívásra benyújtott TOP 6.5.1-16-ZL1-2017-00001 azonosító számú projekt keretében valósult meg.
Megtörtént az intézmény homlokzati falainak, lábazatainak teljes hőszigetelése és újra színezése
vékonyvakolattal. Az iskola és a tornaterem tetejére új hőszigetelés és műanyag lemez vízszigetelés került. A
kazán helyiség, a szolgálati lakás és az átriumra néző termek cserélt ablakain kívül az összes homlokzati
nyílászáró jó hőtechnikai jellemzőkkel rendelkező műanyag szerkezetűre lett cserélve.
A felújítás része az épület földszintjének akadálymentesítése, melynek keretein belül az épület megközelítése
akadálymentessé vált. Akadálymentes parkoló került kialakításra, ahonnan az épület főbejárata új rámpán
keresztül közelíthető meg. Az épület északkeleti sarkában új akadálymentes öltöző és fürdő épült.
Az épület fűtési rendszere korszerűsítésre került, a meglévő kazánok mellett 2 db hőszivattyú beépítésével. A
radiátorok termosztatikus szelepet kaptak, amellyel lehetővé válik a fűtés helyiségenkénti szabályozása. Az
intézmény elektromos fogyasztásának csökkentése érdekében az épület lámpatesteinek cseréje valósult meg,
továbbá napelemes rendszer került kialakításra, amelynek keretében az iskola tetejére 196 db napelem került
elhelyezésre.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett a közbeszerzési eljárás
lezárásaként 317.297.587,-Ft összegű építési vállalkozási szerződést kötött. A kivitelezés során felmerült
kiegészítő munkák elvégzéséhez a vállalkozási szerződés módosításra került. A projekt teljes költsége 345,12
millió Ft. A támogatáson felül szükséges 12,63 millió Ft költséget az önkormányzat saját forrásból biztosította.
A beruházásnak köszönhetően az iskola épületenergetikailag megújult.
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