
Előterjesztés 

az „Épületenergetikai korszerűsítés a bicskei tűzoltóság 

épületein” pályázatról 

 

 
1. előterjesztés száma: 71/2020. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Druzsin László 

3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: Dr. Hatos Ágnes 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. számú melléklet: határozati javaslat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 

− Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Tűzoltóság épületének energetikai felújítására irányuló pályázat 2017-ben már benyújtásra 

került, akkor azonban nem nyert támogatást.  

 

Ezt a pályázati lehetőséget nyitották újra. A pályázható összeg az előző pályázatban számított 

értéke megmaradt (bruttó 66 307 255,- Ft), a támogatottság 100 %. 

 

A Tűzoltóság épülete teljes energetikai korszerűsítésre szorul. Ennek keretében: 

1. a Parancsnoksági épületen 

• a nyílászárók háromrétegű üvegezéssel ellátott, hőszigetelt nyílászárókra lesznek 

kicserélve,  

• a manzárd elbontásra kerül, lemeztető készül, 

• a homlokzati falak 14 cm grafitos EPS hőszigetelést kapnak, 

• a padlásfödém hőszigetelése 25 cm kőzetgyapottal, 

• a kazán a szabványnak megfelelő égéstermék elvezetést kap, 

• minden hőleadó esetében termosztatikus szelep elhelyezése történik. 

 

2. a melléképületen (szerállás) 

• a külső hőszigetelés 8 cm grafitos EPS lesz,  

• 5 db ipari szekcionált garázskapu cserére szorulnak,,  

• épület 2 db ablaka ugyancsak cserére kerül, 

• a padlásfödém hőszigetelése 25 cm lesz,  

• a tetőt lemeztetőre cseréljük, a szerkezetet megerősítésével, 



• az új tetőn fog elhelyezkedni a két épületet villamos energiával ellátó napelemes 

rendszer,  

• cserére kerül a kazán a szükséges gépészeti és elektromos beavatkozások 

elvégzése mellett.  
 

A fejlesztések hatására az épületek földgázfelhasználása jelentősen csökken, a villamos-energia 

igény pedig lényegében teljesen kiváltásra kerül a napelemes rendszer jóvoltából. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Bicske, 2020. március 23. 

 

Tisztelettel: 

 

Bálint Istvánné 

polgármester 

 

 

 

 

1. melléklet a 71/2020. előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: az „Épületenergetikai korszerűsítés a bicskei tűzoltóság épületein” pályázatról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a TOP-3.2.1-16 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 

az „Épületenergetikai korszerűsítés a bicskei tűzoltóság épületein” pályázaton részt 

kíván venni, 

2. az 1. pontban megjelölt pályázat keretében a Bicske, Kossuth L. u. 1905/1 hrsz-ú 

ingatlanon a Tűzoltóság épületeinek energetikai korszerűsítését kívánja megvalósítani, 

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása és a pályázati cél 

megvalósítása érdekében szükséges valamennyi jognyilatkozatot, kötelezettségvállalást 

megtegye. 

 

 

 

Határidő: 2020. április 10. 

Felelős: polgármester 


