TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00005:
Projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tetétlen községben
Projekt leírása:
Tetétlen Község Önkormányzat fejlesztésének célja 5 db épület szigetelése, nyílászárók cseréje,
energetikai korszerűsítése, mely napelemes rendszer telepítésével valósult meg. Ennek
hatására csökkentek a fenntartási költségek, amely Európai Uniós forrásból valósulhatott meg.
A megvalósítás hatására az épületek energiahatékonysága növekedtek. A projektet 135,01
millió forint európai uniós támogatás segítségével valósíthatta meg Tetétlen Község
Önkormányzata.
A beruházásnak köszönhetően a 10 kW-os napelemes rendszer kerül telepítésre, amelynek
köszönhetően az épületek fenntartási költségei is jelentősen csökkennek.
Az Önkormányzat legfőbb célkitűzése, olyan fejlesztések vállalása, melyekkel a megvalósuló
eszközöket, programokat a működés során is finanszírozni tudja. Fontosnak tartja, hogy a
fejlesztés során azok az igények kerüljenek előtérbe, melyek olyan probléma megoldására,
igény kielégítésére irányulnak, melyek alapelve a településüzemeltetési és közszolgáltatási
feladatokhoz kapcsolódnak, valamint a működési kiadások csökkenésével járnak.
A fejlesztés során fontos, hogy a fejlesztés eredményeként a kiadások csökkenjenek, a település
komfortfokozata javuljon, valamint az Önkormányzati kötelező feladat ellátását,
infrastruktúráját megteremtse.
Támogatás összege és mértéke: 135 010 857 Ft, 100%
Megvalósítási időszak: 2017.06.01.-2018.10.31.
Kedvezményezett neve: Tetétlen Községi Önkormányzata
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Tetétlen Községi Önkormányzat

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE TETÉTLEN KÖZSÉGBENTOP-3.2.1-15-SB1-2016-00005
A Tetétlen Község Önkormányzata az Új Széchenyi Terv, Terület-és Településfejlesztési Operatív
Programban meghirdetett Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tetétlen
Községben elnevezésű pályázati konstrukcióban 135,01 millió Forint támogatást nyert.

A pályázati konstrukcióra 2016.06.29.-én nyújtotta be támogatási igényét. A megvalósítás 2018.10.31.én fejeződött be. A projekt azonosítószáma TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00005. Tetétlen Község
Önkormányzat fejlesztésének célja 5 db épület szigetelése, nyílászárók cseréje, energetikai
korszerűsítése, mely napelemes rendszer telepítésével valósult meg. Ennek hatására csökkentek a

fenntartási költségek, amely Európai Uniós forrásból valósulhatott meg. A megvalósítás hatására az
épületek energiahatékonysága növekedtek. A projektet 135,01 millió forint európai uniós támogatás
segítségével valósíthatta meg Tetétlen Község Önkormányzata.

A beruházásnak köszönhetően a 10 kW-os napelemes rendszer kerül telepítésre, amelynek
köszönhetően az épületek fenntartási költségei is jelentősen csökkennek.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
A projektről bővebb információt a http://tetetlen.hu/ oldalon olvashatnak.”
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