2015 |08 |03.
HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

SAJTÓKÖZLEMÉNY
HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK NAPELEMES KIVITELEZÉSE

Hort Községi Önkormányzat 100%-os támogatási intenzitás mellett, 37,40 millió forint, az Európai
Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatást nyert az Horti Önkormányzat épületeinek
fotovoltaikus rendszerének kiépítése (KEOP-4.10.0/N/14-2014-0014) című pályázati kiíráson a
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében. A projekt eredményeként az
önkormányzati tulajdonban lévő három intézmény tetőszerkezetére kerültek napelemek.
A projekt keretében három helyszínen lévő épület tetőszerkezetén napelemes egységek kialakítása valósult
meg. A három épület mindennapos használat, üzemeltetés alatt áll. A beszerzés célja volt, hogy az
önkormányzat az épületek üzemeltetéséhez szükséges villamos energiát, környezetbarát módon és
gazdaságosan szerezze be. A csúcstechnológiát képviselő eszköz gyors megtérülési idejének köszönhetően
a kezdeti nagyobb volumenű beruházás várhatóan hamar megtérül. Az önkormányzat a környezetvédelmi
szempontokat mindig előtérbe helyezte a fejlesztések során, ezért a fejlesztés indokoltságát szemléletük és
az elérni kívánt cél közösen adta. A projekt közvetlen célcsoportja az önkormányzat, mely szervezet a
projekt lebonyolítást követően jelentős költségcsökkentést ér el. Emellett a település lakót is érinti a
beruházás, mivel a megtakarítás révén egyéb más fejlesztésekre is több forrást tud fordítani az
önkormányzat.
Az első helyszín a Hort, Szabadság tér 40.sz 25/1hrsz alatti ingatlanon álló Horti Polgármesteri Hivatal, ezen
épület lapos tetőszerkezetén kerül elhelyezésre a 40 db egység napelem, az általuk termelt áram a Hivatal
üzemeltetési költségét csökkenti.
A második helyszín a Hort, Bajcsy Zsilinszky út 23.sz 2.hrsz alatti tulajdonunkban álló ingatlan területén levő
Általános Iskola épületén, nyeregtetős 96 db egység napelem, az általuk termelt áram az Általános Iskola
üzemeltetési költségét csökkenti.
A harmadik helyszín a 3014 Hort, Iskola út 1.sz 360/1hrsz alatti tulajdonunkban álló ingatlan területén levő
Óvoda épületén, nyeregtetős 60 db egység napelem, az általuk termelt áram az Óvoda üzemeltetési
költségét csökkenti.

További információ:
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Telefon/fax: +36 37 378 001
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