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9. sz. melléklet 
 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL 
 
 
 
 
A projekt keretében a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai fejlesztésére kerül sor. Az épület 
címe: Fő útca 4. hrsz. 81. Az épület önkormányzati tulajdonban van. 
A támogatási kérelem a terület-specifikus melléklet 1.2. pontja szerint a Jászapáti, Karcagi, 
Kunhegyesi, Kunszentmártoni, Törökszentmiklósi járások számára elkülönített indikatív keretösszegre 
irányul.  
Tervezett műszaki tartalom: 
Építészet: 
Homlokzati hőszigetelés EPS rendszerben 
Korszerű Faablakok 3 rétegű üvegezéssel LOW-E bevonattal, U=1,15 értékkel 
Hőhídmentes alumíniumportál 3 rétegű üvegezéssel LOW-E bevonattal, U=1,15 értékkel 
Gépészet: 
A tervezett levegő-víz hőszivattyú típusa: WPL 23 E 
Szivattyú típusa: VP 25/1-8 E 
Szabályozás: WPMV 3 + Fe7 
Tároló: SBP 700E 
Napelemes rendszer: 
36 db TEGREON 260P Napelemtábla, 
FRONIUS SYMO 10.0-3 Light Inverter 
A projekt keretében az Önállóan támogatható tevékenységek közül az Önkormányzati tulajdonú 
épületek4 energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által 
tevékenység és Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját 
villamosenergia-igény kielégítése céljából tevékenység valósulnak meg. Az Önállóan nem 
támogatható, választható tevékenységek közül Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő 
berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek 
korszerűsítése, amennyiben az épület NEM esik legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 
176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – 
korszerűt megközelítő” kategóriába tevékenység és Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő 
rendszerre kötése, amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület NEM esik legalább a 
felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai 
jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába tevékenység valósulnak 
meg. Az Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül 
Akadálymentesítés, Nyilvánosság biztosítása és Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása 
tevékenységek valósulnak meg. 
A Felhívás 3.2. pontjában szereplő esélyegyenlőségi és környezetvédelmi előírásoknak megfelel a 
projekt. A projektnek előrelátható klímakockázata nincs. A projektnek a vizek állapotára nincs hatása, 
vízjogi létesítési engedély nem szükséges. A műszaki tervdokumentáció elkészítése és a teljes 
projektelőkészítés a fejezetben bemutatott projekt kidolgozására vonatkozó feltételek alapján készült. 
Tartalmi értékelési szempontok A projekt a 1.1-1.7, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1 - 4.4, 5.1, 7.1, 7.2, 10.1-
10.6 értékelési szempontok mindegyikének megfelel. A tervezett fejlesztés illeszkedik a TOP 
céljaihoz, szakmai indokoltság, igény és kihasználtság megfelelő. A projekt megalapozottsága 
megfelelő. Az esetleges kockázatok elemzésre kerültek. A projekt 
keretében nem műemlék épület fejlesztésére kerül sor. A fenntarthatósági kritériumoknak megfelel a 
projekt. A projekt kapcsolódik más OP-k projektjeihez, illetve a TOP más intézkedéseihez. 
A beruházás nem kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem. a pénzügyi belső megtérülési 
ráta (BMR) -4 % és 4 % közé esik. Az adott épületek fejlesztés előtti energiaigénye 
meghaladja a 150 kWh/m2a értéket.  
Területspecifikus szempontok  
1. Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz  
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program 6.1. intézkedése alapján "A 
beavatkozások során az épületek energiahatékonyságának növelése és a megújuló energia 
felhasználása fontos elemként jelenik meg.", vagyis a Programmal beavatkozás szintű kapcsolat 
mutatható ki.  
2. Hozzájárulás a belső területi kiegyenlítődéshez  
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A fejlesztéssel érintett ingatlan energetikai korszerűsítésére 10 évnél régebben került sor.  
A fejlesztés a 290/2014 (XI.26) Kormányrendelet szerinti kedvezményezett járásban valósul meg.  
3.Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez  
A fejlesztés eredményeként elért energia megtakarítás mértéke az elmúlt 3 év átlagához viszonyítva 
20% feletti  
4. Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez  
A tervezett fejlesztéshez nem kapcsolódik az energiahordozó előállításához, feldolgozásához köthető 
élőmunka igényes helyi tevékenység. 
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