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A projekt megvalósítási időszaka: 2017.11.01 – 2018.12.31 

A szerződött támogatás összege: 9 820 086 Ft 

A támogatás mértéke:  85 % 

A fejlesztéssel érintett ingatlanok (megvalósítási helyszínek): 

 1. Orvosi rendelő 

 9062 Kisbajcs, Arany János utca 17-19. hrsz.: 174/8.  

 

 

Kisbajcs Község Önkormányzata az Európai Unió támogatásával megvalósuló Széchenyi 2020 

Program keretében „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 

közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című pályázati felhívásra 

benyújtott „Orvosi rendelő felújítása” című pályázata vissza nem térítendő támogatást nyert. A 

támogatás mértéke az elszámolható összköltség 85 % - a, amely 9,82 millió Forint. 

 

A beavatkozások hozzájárulnak a 2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonysági, illetve a 

2009/28/EK irányelv szerinti megújuló energia részarányra vonatkozó kötelezettségek tagállami 

teljesítéséhez. A támogatásban részesülő projektek megvalósulása elősegíti a Nemzeti Reform 

Programban kitűzött 92 PJ 2020-ra elérhető primerenergia-megtakarítási célérték, illetve a 

Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében 2020-ra kitűzött 14,65%-os 

megújuló energia részarány elérését. 

 

A projekt tartalma: 

Jelen pályázat keretében szeretné Kisbajcs Község Önkormányzata újjá varázsolni az orvosi 
rendelőt, hiszen a költséghatékonyság és az energia megtakarítás mellett fontos, hogy mind a négy 
településről érkező lakosok, valamint a dolgozók is komfortosabban érezzék magukat a várakozási 
/ munkaidő alatt. 
Az épületen szükséges a homlokzat szigetelése, a vegyes tüzelésű kémény bontása, öt darab 
nyílászáró cseréje (ablakcsere), a padlás szigetelése, valamint a kerítés felújítása.  
 
 
A fejlesztés részletes szakmai tartalmának bemutatása:  
Az épületen a következő felújítások történnek: 
- kazáncsere (kondenzációs kazán) és új kémény készítése 
- HMV ellátás biztosítása gázkazánnal és napkollektoros rendszerrel 
- homlokzati- és padlás hőszigetelés 
- részleges homlokzati nyílászáró csere 
- kerítés felújítás 
 
 
 



A fejlesztés célja, hogy az épület fűtése, a használati meleg víz ellátása hatékonyan oldja meg az 
épületben található funkciók igényeit, egyben az épület megfeleljen a korszerű épületenergetikai 
követelményeknek. Az energiahatékonyság közvetlen költségcsökkentő hatásán felül a fejlesztés 
következtében az üzemeltetési költségek csökkenése várható, a szigeteléssel és a nyílászárók 
cseréjével csökkentheti a gázszámlát. Ezzel jelentős összeget lehet megtakarítani. Az épület 
felújítása nagyban hozzájárul a településkép javításához, ezáltal erősödik a gazdasági vonzerő. A 
gazdasági hatást nézve pedig elmondható, hogy az épületenergetikai újításoknak köszönhetően 
sokkal energiatakarékosabbak lesznek az épületek, kevesebb lesz a közüzemi fogyasztásuk, 
valamint ebből adódóan a karbantartási költségek is csökkeni fognak a későbbiekben. Az 
energiahatékonysági felújítással csökkenhet a káros anyag kibocsátás, ezáltal megelőzhető lesz a 
természetkárosítás, és a települési természeti értékek megőrzése is biztosított marad. 
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„Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa.” 
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