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ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

  

KÖZLEMÉNY  
  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.5.1-16 – Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése tárgyú felhívás keretében támogatási kérelmet nyújtott be a „Zalaegerszegi Petőfi 

Sándor Székhelyiskola energetikai korszerűsítése” című projekt megvalósítására, mely támogatásban 

részesült.  

  

A projekt adatai:  

  

Kedvezményezett neve: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata  

A projekt címe: Zalaegerszegi Petőfi Sándor Székhelyiskola energetikai korszerűsítése 

Projekt azonosító száma: TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00005 

A szerződött támogatás összege: 270 000 000 forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás  

A támogatás mértéke: 100%   

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. február  

  

A projekt tartalma:  

  

A projekt rövid és hosszú távú célja az épület energetikai korszerűsítése által az energiafelhasználás 

racionalizálása, az üzemeltetési költségek csökkentése, a fűtési és világítási rendszerek hatékonyságának 

növelése.  

A projekt megvalósulásával az emelkedő energiaárak hosszú távon ellensúlyozhatóvá válnak. A káros anyag 

kibocsátás csökken, a fűtési rendszer szabályozhatóvá válásával a hőmérséklet és a fogyasztás 

optimalizációjának lehetősége jelentősen bővül, mely növeli az épületet használó diákok és tanáraik 

komfortérzetét, javítva a munkakörülményeket, illetve további üzemeltetési költség csökkenéshez vezet.  

  

A projekt jelenleg az előkészítési szakaszban tart. Első lépésként elkészült egy előzetes helyzetfeltáró 

dokumentum, mely a TOP-6.5.1-16 felhíváshoz illeszkedő, önkormányzati intézmények épületeit vizsgálta.  A 

vizsgálat kitér az épületek jelenlegi állapotának bemutatására, ismerteti az elmúlt 10 évben végrehajtott 

fejlesztéseket. Energetikai fejlesztési javaslatokat fogalmaz meg, vizsgálja a megújuló energiaforrások 

alkalmazásának lehetőségeit.  

  

A felhívásnak megfelelően, a Támogatási Szerződés megkötését, illetve azt megelőzően már elindult a 

projektfejlesztési szakasz. Ennek keretében elkészültek a projekt részletes szakmai-műszaki tatalmát 

meghatározó dokumentumok: energetikai audit, energetikai tanúsítvány, projektterv és folyamatban van a 

kiviteli tervdokumentáció készítése.   

  

A műszaki-szakmai eredmények meghatározásakor a négy fő beruházási elem kerül eredményként 

megnevezésre. Fűtéskorszerűsítés, külső határoló szerkezetek korszerűsítése, hőszivattyú és napelem 

telepítése.   

  

A pontos műszaki tartalom és a beavatkozási területek a projektfejlesztés során, az épületenergetikai auditban, 

projekttervben és kiviteli tervben kerül meghatározásra. Az eredmények ezt követően számszerűsíthetőek.  



  

  

  

 

  

  

  

 

  

Nem számszerűsíthető eredményként az épület esztétikai és városképi megjelenése, az épület 

komfortfokozatának minőségi javulása, valamint mint megújuló energia – megújuló intézmény nevezhetőek 

meg.  

  

  

További információ kérhető:  

Lipóczki-Török Veronika projektmenedzser  

8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u.17-19.  

tel.:+92-502-180  
lipoczki-torokveronika@ph.zalaegerszeg.hu 


