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Energetikai fejlesztés Földes településen 
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Földes Nagyközség Önkormányzata az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című 
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00004 kódszámú „Energetikai fejlesztés Földes településen” című és 
TOP_PLUSZ 2.1.1-21„ Kódszámú felhívás alapján valósítja meg a nevezett projektet.  

Kedvezményezett neve: Földes Nagyközség Önkormányzata  
Projekt fizikai befejezése: 2025.03.31. 
Elnyert támogatás összege: 127 158 158 Ft, 

 

Projekt célja:  

A fejlesztés keretein belül, Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 4177 Földes, Kállai utca 25. Hrsz.: 
490, illetve a Polgármesteri Hivatal 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5 Hrsz.: 1612, 100 %-ban 
Önkormányzat tulajdonában álló két épület energetikai fejlesztése valósul meg. A tervezett fejlesztés 
keretében önkormányzati tulajdonú épület energiahatékonyság-központú fejlesztése valósul meg. A 
főtevékenység és választható tevékenység mellett a kötelezően megvalósítandó tevékenységek is 
megvalósulnak: akadálymentesítés, nyilvánosság, képzési anyag kidolgozása és képzés tartása. A 
projekt a fosszilis üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését is szolgálja, ezzel 
hozzájárulva a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz stratégiai céljához: az alacsony 
széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez. 
Bár a klímaváltozás alapvető okainak nagy része a városias térségekben összpontosul, a széndioxid-
kibocsátás csökkentés és az erőforráshatékonyság megvalósítása valamennyi településen kihívást jelent, 
így a város-vidék együttműködés is nagy szerepet kaphat a célkitűzések megvalósításában.  

A fejlesztés keretében a két épület vonatkozásában a külső falak és a lábazat, padlástér hőszigetelése, 
nyílászárók cseréje történik meg. Az épületek fűtési rendszere igen elavult, így emiatt a fűtési rendszer 
felújítása is a projekt részét képezi. Hőterm kazánok helyett időjáráskövető, szabályozású kondenzációs 
gázkazán kerül beépítésre, radiátorokra szerelhető termoszelepekkel heti programozású 
szobatermosztáttal. A fejlesztés során mindkét épületre felkerül 1-1 napelemes rendszer. Az Az épületek 
villamos energia igényének kiváltására szóvoda épületére egy 7,2 kW teljesítményű, míg a polgármesteri 
hivatal épületére egy 19,2 kW teljesítményű napelemes rendszer kerül kialakításra. A projekt 
összeállításakor bevonásra került egy rehabilitációs környezettervező és egy műemlékvédelmi szakértő, 
akik a hatályos jogszabályokat figyelembe véve állították össze a szükséges terveket. 

A projektről bővebb információt a www.földes.hu oldalon olvashatnak.  
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