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TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   
ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSEK TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
ÉPÜLETEIN 

Taksony Nagyközség Önkormányzata az Európai Unió támogatásával megvalósuló Széchenyi 2020 
Program keretében „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési 
önkormányzatai számára” című pályázati felhívásra benyújtott „Épületenergetikai korszerűsítések 
Taksony Nagyközség Önkormányzatának épületein” című pályázata vissza nem térítendő támogatást 
nyert. A támogatás mértéke az elszámolható összköltség 100 % - a, amely 233,86 millió Forint. 

 
A KEHOP-5.2.9-16-2016-00071 kódszámú projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Kohéziós 
Alap társfinanszírozásával valósul meg 2017.09.28. – 2018.04.03. között. 

Az energiafogyasztás csökkentése és az energiapazarlás megszüntetése egyre fontosabb Magyarország 
számára, ennek egyik módja az épületek korszerűsítése, azok energiahatékonyságának javítása. Egyre 
szélesebb körben elismerik, hogy ez nem csupán a fenntartható energiaellátás megvalósításának, az 
üvegházhatást okozó gázkibocsátás csökkentésének, az ellátásbiztonság garantálásának és az 
importkiadások csökkentésének eszköze, hanem egyben fokozza az ország gazdasági versenyképességét. 
 
A beruházás keretében Taksony Nagyközség Önkormányzatának három épületén energetikai korszerűsítés 
valósult meg az alábbiak szerint:  
A Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola épületeinek homlokzati hőszigetelése, 
födémszigetelése, nyílászáró cseréje, illetve a hőszigetelő üvegek cseréje valósult meg, továbbá a „C” 
épület pincefödém szigetelése is megtörtént. Az intézmény tornatermi részének lapostetején lépésálló 
hőszigetelésű rétegrendet alakítottak ki, valamint egy 106 db-os napelem panelből álló, 26,5 kWp 
teljesítményű, hálózatra kapcsolt napelemes rendszer került telepítésre. 
Művelődési ház és könyvtár: Az épület lábazati és homlokzati hőszigetelése valósult meg, továbbá a 
„színház” épületrész esetében a homlokzati burkolat a hőszigetelés után helyreállításra került. A körítő falak, 
a nedvesedési problémák miatt, utólagos injektált vízszigeteléssel lettek ellátva. A „színház” épületrész 
födémszigetelése, illetve a korrodált bádogos szerkezetek cseréje is megtörtént. A „könyvtár” épületrész 
borított gerendafödémjére, a páratechnikai szigetelés fölé üveggyapot filc hőszigetelés került, valamint az 
elavult nyílászárókat korszerű, fokozottan hőszigetelő műanyag nyílászárókra cserélték. Az intézmény 
tetőszerkezetére egy 11 db-os napelem panelből álló, 2,75 kWp teljesítményű, hálózatra kapcsolt 
napelemes rendszer telepítése történt meg. 
Városüzemeltetés épülete: Az épület homlokzati és lábazati szigetelése valósult meg, továbbá a tetőtér 
beépítettsége miatt, szarufa feletti hőszigetelés lett beépítve. A meglévő bádogos szerkezetek bontása is 
megtörtént, majd lehetőség szerint, szigetelés után az új tető illetve homlokzati síkhoz igazítva vissza lett 
építve.  
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