
 

 

 

 

 

 

2019. október 1. 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   

 

TÁJÉKOZTATÓ A „JÁSZKISÉR ÖNKORMÁNYZAT ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI 

KORSZERŰSÍTÉSE” C. PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL 

 

A projekt során az 5137 Jászkisér, Kossuth Lajos út 46. hrsz: belterület 1013 alatt található 

Alapszolgáltatási Központ, valamint 5137 Jászkisér, Fő út 23. hrsz: belterület 39 alatt található Városi 

Bölcsőde került korszerűsítésre. A projektben szereplő minden épület tekintetében komplex energetikai 

(hőszigetelési és napelemes) fejlesztés történt. Az Városi Bölcsőde esetében minimális nyílászáró 

csere is indokolttá vált. 

 

Mind rövid, mind pedig hosszú távon szükségesek a tervezett fejlesztések, hiszen az érintett épületek 

elavultak és kivételesen rossz energetikai jellemzőkkel bírnak. Rövidtávon mindenképpen szükséges a 

kiadások csökkentése. Az elmúlt fűtési időszak során komoly nehézséget jelentett a számlák időben 

való teljesítése, ugyanis a rossz gazdasági helyzet mellett az épület állapotából adódóan a fűtési 

költségek is magasra rúgtak. A település több lépésben igyekszik kivitelezni közintézményeinek 

felújítását, aminek egyik lépcsője a fent említett intézmény épületeinek energetikai racionalizálása.  

 

Hosszú távon az önkormányzat célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben önellátóvá tudja tenni 

épületeit, azaz minél kisebb mértékű legyen a költségvetési forrásoktól való függés. A megújuló 

energiaforrások kiaknázása révén a fenntartási kiadások idővel minimalizálódnak, az így megtakarított 

pénz pedig egyéb fontos célokra lesz hasznosítható és átfogó programok is finanszírozhatóvá válnak. 

 

Közvetlen célként tehát magának az épületnek a kor követelményeinek való megfelelése jelenik meg, 

ami közvetett módon a kiadások csökkentése révén hozzájárul majd a település további fejlesztési 

terveinek finanszírozásához. A projekt célcsoportja az érintett intézmények dolgozói, ill.látogatói. 

Közvetett módon a település és vonzáskörzetének lakossága is érintetté válik. 

 

A projektről további információ a www.jaszkiser.hu oldalon olvasható. 

 

További információ kérhető: 

polgarmester@jaszkiser.hu 

e-mail címen 

Jászkisér Város Önkormányzata 38,95 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást 

nyert a TOP-3.2.1-16 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című konstrukció 

keretein belül. Az elnyert támogatásból több közintézmény épületének energetikai szempontú 

felújítása készülhetett el az épületek megfelelő akadálymentesítése mellett. 

A kivitelezés sikeresen befejeződött, a projektben vállalt, korszerűsítésre irányuló fejlesztések 

megvalósultak, jelenleg a projekt pénzügyi zárása zajlik. 
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