
TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00032: 

Projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tiszadob nagyközségben 

Projekt leírása: 

A projekt célja az Önkormányzati épület korszerűsítése. Az épület felújítása régóta célként 

fogalmazódott meg a képviselő testület tagjaiban, melynek anyagi forrásai sikeres pályázatot 

követően Európai Uniós forrásból vált biztosítottá. A megvalósult fejlesztésnek köszönhetően 

az épület energetikai tulajdonságainak javítása, gazdaságosabb működés elérése, megújuló 

energiahordozókkal való ellátása vált valóra.  

A beruházásnak köszönhetően 15 kW-os napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerek 

kerültek telepítésre, melynek köszönhetően az épület közüzemi számlái is jelentősen 

csökkenek. 

Az Önkormányzat legfőbb célkitűzése, olyan fejlesztések vállalása, melyekkel a megvalósuló 

eszközöket, programokat a működés során is finanszírozni tudja. Fontosnak tartja, hogy a 

fejlesztés során azok az igények kerüljenek előtérbe, melyek olyan probléma megoldására, 

igény kielégítésére irányulnak, melyek alapelve a településüzemeltetési és közszolgáltatási 

feladatokhoz kapcsolódnak, valamint a működési kiadások csökkenésével járnak. 

A fejlesztés során fontos, hogy a fejlesztés eredményeként a kiadások csökkenjenek, a 

település komfortfokozata javuljon, valamint az Önkormányzati kötelező feladat ellátását, 

infrastruktúráját megteremtse. 

Támogatás összege és mértéke: 19 316 700 Ft, 100% 

Megvalósítási időszak: 2017.12.01.-2018.10.31. 

Kedvezményezett neve: Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 
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SAJTÓKÖZLEMÉNY  
 

ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE TISZADOB 

NAGYKÖZSÉGBEN – TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00032 

 

Tiszadob Nagyközség Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító 

Hatósága által meghirdetett Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tiszadob 

Nagyközségben elnevezésű pályázati konstrukcióban 19,32 millió forint európai uniós vissza 

nem térítendő támogatást nyert  



 

 

A pályázati felhívásra az Tiszadob Nagyközség Önkormányzat 2016.06.29-én nyújtotta be támogatási 

igényét. A megvalósítás 2018.10.31-én fejeződött be. A projekt azonosítószáma TOP-3.2.1-15-SB1-

2016-00032. A fejlesztés célja az Önkormányzati épület korszerűsítése. Az épület felújítása régóta 

célként fogalmazódott meg a képviselő testület tagjaiban, melynek anyagi forrásai sikeres pályázatot 

követően Európai Uniós forrásból vált biztosítottá. A megvalósult fejlesztésnek köszönhetően az 

épület energetikai tulajdonságainak javítása, gazdaságosabb működés elérése, megújuló 

energiahordozókkal való ellátása vált valóra. A projekt 19,32 millió forint európai uniós vissza nem 

térítendő támogatás segítségével jött létre.  

A beruházásnak köszönhetően 15 kW-os napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerek kerültek 
telepítésre, melynek köszönhetően az épület közüzemi számlái is jelentősen csökkenek. 
 

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. 

 

 „A projektről bővebb információt a http://www.tiszadob.hu// oldalon olvashatnak.” 

 

További információ kérhető: 

Bán György, polgármester 

Elérhetőség:  Tel. 06-42/722-762 

E-mail: tiszadob4456@gmail.com 

 

 


