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RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00020
Kedvezményezett: Tépe Község Önkormányzata

A projekt keretein belül a Polgármesteri hivatal, a jelenlegi Szolgálati lakás és az Általános iskola 
épületén homlokzati és födém szigetelés, külső nyílászáró csere, napelemes rendszer telepítése 
(7,5 kW), akadálymentesítés és fűtéskorszerűsítés történik meg. A polgármesteri hivatal épületében 
jelenleg egy takarékszövetkezet is működik, amely fejlesztése a pályázat keretében nem támogat-
ható tevékenység, így az arra jutó költség nem elszámolható költségként került betervezésre. A 
támogatható és a nem támogatható funkciók által közösen használt 3,12 m2 nagyságú előtérre eső 
elszámolható és nem elszámolható költségek arányosítással kerültek kiszámításra és elszámolás-
ra. Az Általános iskola a KLIK fenntartásában áll. A jelenleg szolgálati lakásként funkcionáló harma-
dik épület a fejlesztés után szolgáltatóházként a család-és gyermekjóléti központ telephelyeként fog 
működni. A megvalósítandó műszaki tartalom az alábbi: A Polgármesteri hivatal (110/6) épületének 
hőszigetelése (homlokzat és födém), külső nyílászáró cseréje, napelemes rendszer telepítése és 
az épület akadálymentesítése történik meg. Az épület külső környezete és az épület belső padló-
magassága közti szintkülönbség akadálymentesség szempontjából nem megoldott. Az épületben 
akadálymentes mosdó jelenleg nem található, ezért az épületen belüli átalakítás és felújítás során 
akadálymentes mosdó kialakítása történik meg a meglévő mosdók összenyitásával. Az épület aka-
dálymentes használhatóságának biztosítására a külső környezet rendezésével, az előlépcső átépí-
tésével történik meg a megfelelő rámpa kialakítása az udvari bejáratnál. Az épület homlokzati falfe-
lületeinek hőszigetelése nem megoldott, a külső teherhordó falak szerkezeti kialakítása hőtechnikai 
szempontból nem megfelelő. A külső falak, a kazánház felé, illetve a padlástér felé néző belső 
lehűlő falak esetében a hőszigeteléshez 15 cm vastagságú EPS hőszigetelő anyagot kell alkalmaz-
ni. A lábazat hőszigetelését a homlokzat hőszigetelését követően célszerű elkészíteni, ehhez XPS 
hőszigetelést kell alkalmazni, 15 cm-es vastagságban, melyet legalább 20 cm mélyen le kell vezetni 
a lábazati fal mentén. A lábazatra műgyanta bázisú vakolat kerül. Az épületben borított gerendás 
fafödém található, melynek az utólagos hőszigetelését a padlásterek esetében mindenképpen meg 
kell oldani. A padlástér esetében a járható felületű födém kialakítása a cél, itt kőzetgyapot hőszi-
getelő lemez alkalmazása valósul meg, tervezetten 20 cm vastagságban. A hőigény biztosítására 
kondenzációs kazán kerül beépítésre. Az Általános iskola (117/1) épületének hőszigetelése (hom-
lokzat: 15 cm vastagságú EPS hőszigetelő anyaggal, födém: kőzetgyapot hőszigetelő lemez alkal-
mazása 20 cm, a monolit vb. lemez födémeken 22,00 cm vastagságban; lábazat: XPS hőszigetelés 
15 cm-es vastagságban), külső nyílászáró cseréje, napelemes rendszer telepítése és az épület 
akadálymentesítése valósul meg a projekt keretében. Az épületben jelentkező szintkülönbségek 
áthidalását a folyosó padozatában kialakított lejtővel oldották meg. A könyvtárszoba padlója azon-
ban jelenleg is magasabban van a közlekedő padlójához képest. A könyvtárhelyiség padlóburkolata 
visszabontásra kerül és új padlórétegrend kerül kialakításra a padlófűtés elhelyezésére alkalmas ré-
tegrenddel. Ennek megfelelően a padlószigetelésre 6,0 cm vastagságú cementesztrich készül a ké-
szülő padlóburkolat aljzataként. A külső kisméretű téglafalak és a padlástér (tetőszerkezet) utólagos 
hőszigetelését és a nyílászárók cseréjét tervezzük, a jelenlegi homlokzati kép megtartása mellett. 
Az épületben akadálymentes mosdó jelenleg nem található, így akadálymentes mosdó kialakítása 
tervezett a meglévő tanári mosdók összenyitásával. Az épület akadálymentes használhatóságának 
biztosítására a telken belül egy akadálymentes parkoló kialakítása történik meg, illetve az épület 
udvar felőli bejárati lépcsője átépítésre kerül. Új lépcső és egy megfelelő lejtésű monolit beton rám-
pa készül. A hőigény biztosítására kondenzációs kazán kerül beépítésre. A család -és gyermekjóléti 
központ számára helyet biztosító, leendő szolgáltató ház (110/5) épületének hőszigetelése, külső 
nyílászáró cseréje, napelemes rendszer telepítése és az épület akadálymentesítése valósul meg a 
projekt keretében. Az épületben akadálymentes mosdó jelenleg nem található, az épület akadály-
mentes parkolóval sem rendelkezik. Az épület akadálymentes használhatóságának biztosítására a 
telken belül egy akadálymentes parkoló, illetve rámpa kialakítása kialakítása történik meg az udvari 
bejáratnál. Az utcai bejáratnál a jelenlegi lépcső megszűnik, helyette egy új lépcső létesül az épület 
tömegén kívül. A meglévő két cserépkályha elbontásra kerül, a hőigény biztosítására kondenzációs 
kazán kerül beépítésre. Megtörténik a gázkészülék cseréje, konvektorok megszüntetése. Padlófű-
tés létesül. Az épület külső tetősíkjára napelem elhelyezése tervezett.









































 

MEGHÍVÓ 
ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI 
KORSZERŰSÍTÉSE TÉPE KÖZSÉGBEN C. PROJEKT ZÁRÓ 
RENDEZVÉNYRE 
 
Időpont: 2019. április 18. - 10:00 

Helyszín: 4132 Tépe, Rákóczi utca 2. 
 
Tisztelt Hölgyem/Uram! 
 
Tépe Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a  TOP-
3.2.1-15-HB1-2016-00020 azonosító számú pályázat 
keretében megvalósuló  Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése Tépe Községben című projekt ünnepi záró 
rendezvényére. 
 
PROGRAM: 
10.00  KÖSZÖNTŐ BALOGH ANDRÁS - POLGÁRMESTER 
10. 10   ÜNNEPI BESZÉDET MONDANAK 

DR. VITÁNYI ISTVÁN ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 
PAJNA ZOLTÁN, HBM-I KÖZGYŰLÉS ELNÖKE  

10. 30 ZÁRÓ GONDOLATOK 
10. 45 KÖTETLEN BESZÉLGETÉS 
11.00 SAJTÓFOGADÁS 
 
Kérjük jelenlétével tisztelje meg rendezvényünket! 
Tépe, 2019. április 08. 
 

                           Balogh András  
Polgármester 



 
 

 
 
 
 
 
SAJTÓKÖZLEMÉNY 
ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE 
TÉPE KÖZSÉGBEN 
 
Tépe Község Önkormányzata  Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése a Széchenyi 2020 program keretében Tépe településen  több mint 
135 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert az „Európai 
Strukturális és Beruházási Alapok” TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázatán.  
 
Az európai uniós támogatás segítségével a jelenlegi Szolgálati lakás és az Általános 
iskola korszerűsítése került kialakításra Tépe területén. 
A fejlesztés eredményeként az épületén homlokzati és födém szigetelés, külső 
nyílászáró csere, napelemes rendszer telepítése (7,5 kW), akadálymentesítés és 
fűtéskorszerűsítés történt meg. 
 
A beruházásnak köszönhetően megvalósult az intézmény hosszú távú 
fenntarthatóságának biztosítása és a rezsi költségek csökkentése is. 
 
Fejlesztés keretében vizesblokk átalakítása, akadálymentes mosdó kialakítása 
valósult meg. 
 
A hőigény biztosítására kondenzációs kazán került beépítésre. 
 
A fejlesztést követően az épület akadálymentes használhatóságának biztosítására a 
telken belül egy akadálymentes parkoló kialakítása történt meg. 
 
A bővítés, átalakítás, a felújítása, az Európai Unió által elvárt színvonalon valósult 
meg.  
 
A fejlesztés keretén belül új munkahelyeket alakultak ki, mely javíthatja a település 
foglalkoztatási mutatóit. 
 
Projekt befejezése és átadása 2019. 04. 18. 
 
 
További információ kérhető: 
Elérhetőség: tepeph@gmail.com 


