MEGVALÓSUL NAGYIVÁN EGYES ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI
FEJLESZTÉSE
KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: NAGYIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
A PROJEKT CÍME: NAGYIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉPÜLETEINEK ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSE
PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00004
A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 65 000 000 FT
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2018.11.30.

A tervek szerint Nagyiván település belterületi részén 2 intézmény energetikai korszerűsítése valósul meg,
megújuló energia (napelem) telepítésével. Az egyik fejlesztéssel érintett épület a Tiszafüred Kistérség
Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja, Nagyiváni Szakmai egysége (5363 Nagyiván, Fő
utca 70/A. Hrsz.: 509/1), a másik a Kossuth Lajos Gimnázium Nagyiváni Általános Iskolája (5363
Nagyiván, Fő út 65 Hrsz.: 126/1). Továbbiakban Szociális Intézmény és Általános Iskola.
Az Szociális Intézményben és az Általános Iskolában is komplex energetikai korszerűsítés történik:
- Elkészül az épületek hőszigetelése;
- Megvalósul a nyílászárók cseréje;
- Realizálódik a gépészeti rendszer korszerűsítése – beépített HMV tárolós kondenzációs gázkazán
telepítése, mely a szükséges HMV-t is megtermeli; megtörténik a hőleadók cseréje, melyek
thermoszelepekkel kerülnek kiépítésre a helyiségenkénti szabályozáshoz, ezáltal jelentős energia
megtakarítást elérve;
- Növelve a megújuló energiafelhasználás arányát, a magastetős részeken napelem telepítése
tervezett.
Mindkét épületnél figyelembe lettek véve a felmérések és számítások eredményei, javaslatai, továbbá az
akadálymentesítéssel kapcsolatos követelmények.
Mind rövid, mind pedig hosszú távon szükségesek a tervezett fejlesztések, hiszen az érintett épületek elavultak
és kivételesen rossz energetikai jellemzőkkel bírnak. A település több lépésben igyekszik kivitelezni
közintézményeinek felújítását, aminek egyik lépcsője a fent említett intézmények épületeinek energetikai
racionalizálása.
A projekt megvalósítását követően jelentősen javulnak az éritett intézmények dolgozóinak munkakörülményei,
a tanulók és a Szociális Intézmény lakói, valamint látogatói számára komfortosabb hőérzet érhető el a
korszerűsítéssel érintett épületekben. A fejlesztés pozitív hatása által közvetett módon érintetté válnak a
beruházás kapcsán a gyermekes családok és Nagyiván község teljes lakossága.
Hosszú távon az önkormányzat célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben önellátóvá tudja tenni épületeit,
azaz minél kisebb mértékű legyen a költségvetési forrásoktól való függés. A megújuló energiaforrások
kiaknázása révén a fenntartási kiadások idővel minimalizálódnak, az így megtakarított pénz pedig
egyéb fontos célokra lesz hasznosítható és átfogó programok is finanszírozhatóvá válnak. Közvetlen
célként tehát magának az épületeknek a kor követelményeinek való megfeleltetése jelenik meg, ami
közvetett módon a kiadások csökkentése révén hozzájárul majd a település további fejlesztési
terveinek finanszírozásához.

