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A projekt helyszínéül a 815 m2 alapterületű általános iskola épület szolgált, mely energetika minőség 
szerinti besorolása gyenge „HH” kategóriába tartozott energetikai korszerűsítést megelőzően. A 
fejlesztés a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának 
csökkentését célozta meg, hogy az épületnek minél kevesebb fosszilis energiaigénye. Az épület 
kedvezőtlen energiahatékonysági mutatókkal bírt, hőszigeteléssel nem rendelkezett, a fűtési rendszere 
és a nyílászárói elavultak voltak.  
 
Az épület energetikai korszerűsítésére tett fejlesztési elképzelések megvalósítása érdekében 
Érsekhalma vezetése 2017.08.15. napján, a TOP-3.2.1-16-BK1 kódszámú – „Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése” című felhívásra pályázatot nyújtott be. A pályázat Általános Iskola 
energetikai fejlesztése Érsekhalmán címmel 2017.12.20. napján támogató döntésben részesült. A 
támogatási szerződés megkötését követően megkezdődött a projekt megvalósítása, mely 2021.11.04. 
záródátummal sikeresen megvalósult. Jogszabályi változásnak köszönhetően az Érsekhalma Község 
Önkormányzatának 1/1 hányadú tulajdonában lévő iskola épület részének tulajdon joga Német 
Önkormányzat Nemesnádudvarhoz került 2020. év végén. 
 
Az energetikai fejlesztés eredményeként megvalósult az épület homlokzati és födémszigetelése, a 
nyílászáróinak cseréje, a tető azbesztmentesítése, a fűtési rendszerének teljes korszerűsítése, az 
épület belső világításának korszerűsítése, valamint az épület projektarányos akadálymentesítése is. 
Ezen felül az épületre telepítésre került egy 10 kW-os napelemes rendszer, ami megújuló energiával 
váltja ki az épület fosszilis villamos energia igényének jelentős részét. 
 
Az 50,39 millió Ft támogatásnak köszönhetően az 1-4 osztályos iskolások immár egy modern, fűtéssel 
ellátott energetikailag korszerűsített épületben tölthetik mindennapjaikat. Az iskola épülete már 
„korszerű” CC energetikai besorolású kategóriába tartozik. Az energiahatékonysági korszerűsítés révén 
jelentősen mérséklődnek az épület fenntartási költségei, ÜHG kibocsátása, valamint a projekt 
hozzájárult a megújuló energia részarányra vonatkozó kötelezettségek, az EU 2020-as célok tagállami 
teljesítéséhez. 
 
A projektről bővebb információt a www.ersekhalma.hu oldalon olvashatnak. 
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Érsekhalma Község Önkormányzatának TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00037 azonosítószámú projektje 

50,39 millió Ft - melyből 2.34 millió Ft többlettámogatás - vissza nem térítendő európai uniós 

forrásnak köszönhetően Nemesnádudvar – Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola (címe: 

6348 Érsekhalma, Petőfi utca 9. (hrsz: 65) épületének energetikai korszerűsítését valósította meg 

sikeresen.  

http://www.ersekhalma.hu/
mailto:hivatal@ersekhalma.hu

