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Aba Város Önkormányzata a megyei, kistérségi településfejlesztési koncepciókkal
harmonikusan készít programot, stratégiát. Ennek a stratégiának az egyik központi eleme a
község értékeinek őrzése és gazdagítása, annak a célnak a megvalósítása, hogy Aba nyugodt,
egészséges, korszerű otthona legyen polgárainak és vonzó célpontja vendégeinek. Jelen
projekt is ennek a stratégiának fontos láncszeme, a közoktatási intézmények építészetigépészeti, energetikai állapotának, működési hatékonyságának javítása kiemelt szerepet kap
az Önkormányzat célrendszerében..

A Projekt bemutatása
Jelen projekt is ennek a stratégiának fontos láncszeme, a közoktatási intézmények építészetigépészeti, energetikai állapotának, működési hatékonyságának javítása kiemelt szerepet kap az
Önkormányzat célrendszerében. A projekt keretében két a település központjában található épület
energetikailag felújítása történt meg.
Aba Város Önkormányzata stratégiai célként tűzte ki, hogy a településen lévő közfeladatokat ellátó
intézményeiben mérsékli a felhasználásra kerülő energiahordozók mennyiségét hozzájárulva hazánk
energia import függőségének csökkentéséhez. Ezzel egyrészt a működési költségeket tudjuk
jelentősen csökkenteni, aminek hatására több forrás juthat más Önkormányzati feladatok ellátására,
másrészt, ha ugyan csak intézményi szinten is de hozzájárulunk a globális felmelegedésért is felelős
üvegházhatású gázok csökkentéséhez. A Hétszínvirág Óvoda felújítására nyert támogatást, az Új
Széchenyi Terv keretében használta fel Önkormányzatunk.
A projekt fő tevékenységei: Építészet: homlokzati hőszigetelés, födém- és lapos tető hőszigetelés,
homlokzati nyílászárók cseréje. Gépészet primer oldali felújítása fűtéskorszerűsítés: 2 db 45 kW-os
kondenzációs kazán beépítése 1000 literes HMV tárolóval. Szekunder oldalon hőleadók cseréje és
szabályozhatóvá tétele. Az épület energetikai besorolása felújítás után E kategóriából A-ra változik.
Ennek eredményeként a földgáz felhasználása évente több mint 13 ezer m3-rel fog csökkenni az
épület üzemeltetése során. Ezzel éves szinten közel 3,7 millió forintot takarít meg az intézmény, és
mintegy 34 tonnával kevesebb szén-dioxid kerül a levegőbe. A 43.742.834 Ft-os beruházás 85%-át
(37.181.409 Ft) európai uniós forrás, a fennmaradó 15%-át az EU Önerő alap biztosítja. A felújított
szigetelt épület jobb komfortérzetet biztosít, így kisebb az esélye a meghűlésből fakadó
megbetegedéseknek és javítja a településképet is.
A fejlesztést 85,00%-ban pályázati forrásból, a maradék részt saját forrásból biztosítjuk.
A projekt teljes összege:. 43.742.834 Ft. A működési költségben a beruházás hatására 3.700.000 Ft
megtakarítást keletkezik éves szinten. Az szükséges önrész: 6.561.425 Ft.
Projekt megvalósítás-kivitelezés időtartama: 2014.01.19.-2014.09.31

A projekt pénzügyi adatai:
Beruházás összköltsége: 43.742.834 Ft
Támogatás összege: 37.181.409 Ft

Uniós támogatásra %-ban: 85 %
Közreműködő szervezet:
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