
                                                            
 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
a projekt zárásáról 

 
Befejeződött az Önkormányzat városüzemeltetési szervezete épületének 

energetikai rekonstrukciója 

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00031 

Martfű Város Önkormányzata sikeresen pályázott a TOP-3.2.1-15-JN1 Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése konstrukcióban kiírt pályázatra „Martfű 
városüzemeltetési szervezete épületének energetikai rekonstrukciója” címmel. 

A pályázatban Martfű Város Önkormányzata bruttó 49 999 457,- Ft uniós- és hazai 
társfinanszírozású 100 %-os intenzitású, vissza nem térítendő támogatást kapott. 
A Támogatási Szerződés 2017.08.21-én lépett hatályba, a projekt fizikai megvalósulása 
2017.11.15-én kezdődött.  

A projekt célja a Martfű Város városüzemeltetési feladatait ellátó, Martfű Május 1 út 1. sz. 
alatti AC raktárnak nevezett szervezeti egység épületének olyan komplex épületenergetikai és 
megújuló energiát használó felújítása, amely jelentősen csökkenti a fenntartási költségeket, 
jelentős előrelépést mutat fel az energetikailag önfenntartó épület kialakítása irányába, 
számottevő fosszilis energiahordozó megtakarítás mutat fel, egyúttal komfortosabb és 
esztétikailag is színvonalasabb munkafeltételeket biztosít az önkormányzati feladatok 
elvégzésében közreműködő munkatársaknak.  

Projektgazda energetikai célkitűzése, hogy már középtávon helyben előállított 
energiahordozókra támaszkodjon az intézményi működés, a cél az energetikailag is 
önfenntartó város kialakítása. 
A projekt megvalósítását indokolta az épület műszaki és energetikai elavultsága, viszonylag 
magas működési költsége. Az épület fokozottabb kihasználtsága előrevetítette az energiaigény 
és energiaköltség növekedését is, ezt kívántuk a beruházással megelőzni.  

A projekt a TOP-3.2.1-15 pályázati felhívás mindkét kulcseleméhez illeszkedik, jelentős 
arányú energiahatékonysági és megújuló energiahordozó hasznosítási fejlesztést kíván 
megvalósítani. A projekt megvalósításával az éves üvegházhatású gázkibocsátás 60,32 t/év 
mennyiséggel csökken, a megújuló alapú villamosenergia termelés 7630 kWh-val nő, az 
épület fűtési hőigénye 550 GJ/év értékkel csökken.  

Az AC raktár épületének kora negyven év feletti, eredetileg fűtetlen raktárként épült, majd 
fokozatosan alakult ki a jelenlegi fűtési rendszere. Az épület funkciója a városüzemeltetési 
személyzet számára tartózkodó, étkező, asztalos és lakatos műhely, munkagép tároló 
helyiségek biztosítása. A projekt keretében a városüzemeltetés fűtött épülete teljeskörű 
épületenergetikai felújításon esett át, meghaladva majd a jelenleg korszerűnek számító 
színvonalat is.  
A projekt keretében: 

- a négy homlokzat 12 cm-es korszerű, grafit tartalmú EPS lapokból készülő 
hőszigetelést, dryvit vakolatot kapott  

- a teljes lapostető tetejére vízszigetelés került, belülről pedig 20 cm vastag hőszigetelést 
kapott 

- az ablakok korszerű műanyag nyílászárókra, a kapuk hőszigetelt szekcionált kapukra 
lettek cserélve  



                                                            
 

 

- a fűtési rendszer kondenzációs gázkazánról ellátott, helyiségenként szabályozható 
radiátoros fűtés lett, a világítás is korszerűsítésre kerül, hasonló, de korszerű 
fényforrásokkal 

- a  lapostetőn 7 kW teljesítményű napelemek kerültek telepítésre. 

Az épületben a beruházás keretében a projekt szintű akadálymentesítés is megvalósult . 

A Projekt megvalósítása érdekében az önkormányzat sikeres közbeszerzési eljárást 
bonyolított le a munkálatok teljes, generál kivitelezésére, melyet a Csüllög és Társa Kft. nyert 
el bruttó 52 945 867,- Ft összegben. 

Az épület felújítása 2018.01.05.-én kezdődött a munkaterület átadásával, a fizikai befejezése 
pedig 2018.06.04.-én a műszaki átadással ért véget. 
 
 
A projekt főbb adatai: 
 
A projekt címe:  Martfű városüzemeltetési szervezete épületének 

energetikai rekonstrukciója  

A projekt azonosítója: TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00031 

Kedvezményezett:  Martfű Város Önkormányzata 

Közreműködő szervezet:  Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési 
Operatív Programok Irányító Hatósága 

Megítélt támogatás:   49 999 457,- Ft 

Projekt megvalósításának kezdete:  2017.11.15 

Projekt fizikai befejezése:  2018.10.31 
 
 
További információ: 
 

Név/cím:  S. Bodor Éva önkormányzati kapcsolattartó, Martfű Város Önkormányzata 

Postacím:  5435 Martfű, Szent István tér 1. 

Telefon:  56/450-222/146 

E-mail:  sbodor@ph.martfu.hu 
 

 
 


