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A Bélmegyeri Önkormányzati Konyha energetikai fejlesztése
 

Bélmegyer Község Önkormányzata 2018

energetikai korszerűsítése c. pályázati felhívás

nem térítendő támogatásban részesült. A

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív 

célértékei regionális és területi szintre bontottan helyi kötelezettségeket is szabnak a 

településeknek a klímavédelemmel és a megújuló energiaforrások bevonásával kapcsolatban, így 

az ennek való megfelelés, val

fejlesztés megvalósítása erősen indokolt. A TOP 3. prioritási tengelyének célterülete az alacsony 

széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása, a települési önkormányzatok 

energiahatékonyságának javítása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése.

A fejlesztés eredményeként a 

korszerűsítése valósult meg a következő paraméterekkel:

- Homlokzati falak szigetelése: 335,7

- Födémszigetelés 290 m2 

- Nyílászárók elhelyezése 43 m2

- Fűtési és/vagy HMV rendszerek korszerűsítése

- 17,5 kW napelemes rendszer telepítése

 

A megvalósítás helyszíne: 5643 Bélmegyer, Békési u. 2.

 

 

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 

meg. 
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Sajtóközlemény 

A Bélmegyeri Önkormányzati Konyha energetikai fejlesztése

özség Önkormányzata 2018 decemberében a TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek 

sítése c. pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza 

nem térítendő támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 59.840.777

és Településfejlesztési Operatív Program keretében megfogalmazott indikátorok 

célértékei regionális és területi szintre bontottan helyi kötelezettségeket is szabnak a 

településeknek a klímavédelemmel és a megújuló energiaforrások bevonásával kapcsolatban, így 

az ennek való megfelelés, valamint a környezettudatos településvezetés szempontjából a 

fejlesztés megvalósítása erősen indokolt. A TOP 3. prioritási tengelyének célterülete az alacsony 

széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása, a települési önkormányzatok 

nyságának javítása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése.

a bélmegyeri önkormányzati konyha épületének energetikai 

valósult meg a következő paraméterekkel: 

omlokzati falak szigetelése: 335,7 m2 

 

Nyílászárók elhelyezése 43 m2 

Fűtési és/vagy HMV rendszerek korszerűsítése 

kW napelemes rendszer telepítése 

5643 Bélmegyer, Békési u. 2. 

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul

 

A Bélmegyeri Önkormányzati Konyha energetikai fejlesztése 

Önkormányzati épületek 

gatási intenzitású, vissza 

lt támogatás összege: 59.840.777 Ft.  

Program keretében megfogalmazott indikátorok 

célértékei regionális és területi szintre bontottan helyi kötelezettségeket is szabnak a 

településeknek a klímavédelemmel és a megújuló energiaforrások bevonásával kapcsolatban, így 

amint a környezettudatos településvezetés szempontjából a 

fejlesztés megvalósítása erősen indokolt. A TOP 3. prioritási tengelyének célterülete az alacsony 

széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása, a települési önkormányzatok 

nyságának javítása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése. 

tének energetikai 

2020 program keretében valósult 


