
A kedvezményezett már működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) 
megjelenítése és frissítése a projekt fizikai zárásáig  

A kedvezményezett a már működő honlapján köteles a projektjéről információt feltölteni, és az 
adatokat naprakészen tartani.  A projektgazdától elvárt, hogy a honlapjának főoldaláról jól látható 
helyen legyen elérhető az európai uniós támogatásból megvalósuló Fejlesztéseket bemutató aloldal.   

A kedvezményezettnek az alábbi tartalmi elemeket szükséges megjelenítenie a honlapján a 
projekthez kapcsolódóan:  

 a kedvezményezett neve: JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 a projekt címe: Épületenergetikai beruházás Jászágó Községben.
 a szerződött támogatás összege: 49 776 183 Ft
 a támogatás mértéke: 100%
 a projekt tartalmának bemutatása: 

Jászágó község a TOP-3.2.1-15 pályázati konstrukció keretin belül 49 776 183 Ft támogatási
összeget  nyert  az  Önkormányzati  Hivatalának  és  az  Irattár,  Helytörténeti  Gyűjtemény
épületének komplex energetikai felújítására. 

Az  épületeken  az  elmúlt  évtizedekben  jelentős  felújítás  nem,  csupán  állagmegóvás
történt.  Az  épületek  korszerűtlen  műszaki  állapota,  az  évtizedekkel  ezelőtti  építészeti
technológiák  és  épületgépészeti  megoldások  alkalmazása,  továbbá  a  nyílászárók
elavultsága  miatt  a  két  épület  jelentős  energiafogyasztással  rendelkezett.  Az
energiaköltségek csökkentése érdekében elengedhetetlen volt az fogyasztás csökkentése,
amelyhez az épületek energetikai felújítása vált szükségessé. 

A projekt keretein belül az alábbi fejlesztések kerültek kivitelezésre: 

Az épületek külső határoló falai 15cm, a lábazatok 7cm vastag külső hőszigetelő réteggel
lettek  borítva,  a  födémre  20cm  vastag,  légáteresztő,  egészségre  nem  ártalmas
kőzetgyapot szigetelés került felhelyezésre mindkét épületnél. 

Az  épület  korábbi,  teljes  mértékben elhasználódott,  rossz  hőszigetelésű  nyílászáróit  a
jelenlegi  jogszabályoknak  és  energetikai  előírásoknak  megfelelő,  modern,  műanyag,  5
kamrás, hőszigetelő üvegezésű nyílászárókra cserélték. 



A  két  épület  fűtési  rendszere  is  nagyon  elavult  volt.  Az  Önkormányzati  Hivatalban
helyiségenkénti,  gázüzemű  konvektoros,  az  Irattárban,  Helytörténeti  Gyűjteményben
helyiségenkénti  szeneskályhás fűtés volt  üzemben.  A felújítás  során a fosszilis  energia
felhasználásának csökkentése érdekében a fűtési rendszert egy 26kW teljesítményű, aktív
fűtő-hűtő  talajszondás  hőszivattyúra  cserélték.  A  Helytörténeti  gyűjteményben
lapradiátoros,  a  Hivatal  épületében  a  radiátornál  jobb  energiahatékonyságú  fan-coil
rendszer került kialakításra. 

A hőszivattyús rendszer és az épület energiamérlegének javításhoz felszerelésre került
egy 8kW teljesítményű napelemeles rendszer, melynek mérése-elszámolása egy ad-vesz
fogyasztásmérőn keresztül történik. 
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