
 

 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pannonhalmán 

 

PROJEKTADATLAP 

Pannonhalma Város Önkormányzata az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése Pannonhalmán” című TOP_PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022-00015 
kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című és 
„TOP_PLUSZ-2.1.1-21” kódszámú felhívás alapján valósítja meg a nevezett 
projektet. 

Pályázati konstrukció: „TOP_PLUSZ-2.1.1-21” kódszámú „Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése” című felhívás 

Pályázat címe: „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 
Pannonhalmán” című  

Projekt azonosítószám: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022-00015 

Kedvezményezett neve: Pannonhalma Város Önkormányzata 

Kedvezményezett címe: 9090 Pannonhalma, Dózsa György utca 10. 

Konzorciumi partnerek: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal 

Elnyert támogatás:  104 359 561 forint 

Támogatás intenzitása: 100% 

Finanszírozó alap: Európai Unió társfinanszírozásával 

A projekt célja: 

Jelen pályázati kiírás fő célkitűzése, hogy az önkormányzatok átálljanak az alacsony 
szén-dioxid kibocsátású technológiák alkalmazására, emeljék a megújuló 
energiaforrások felhasználásának részarányát, ezek révén pedig redukálják a 
klímaváltozás hatásait, s csökkentsék az azt fokozó CO2 kibocsátását.  

Projektünk egyik fő célja, az önkormányzati épület épületenergetikai korszerűsítése, a 
primerenergia igény csökkentése. A további cél háztartási méretű napelem kiserőmű 
rendszer kiépítése, mely kiválóan alkalmas arra, hogy megtermelje az épület 
fenntartásához szükséges elektromos áramot. A fejlesztés tehát a kiírás mindkét 
céljához, az energiatakarékosság növeléséhez és a megújulók részaránya, és az 
általuk termelt megújuló energia mennyisége növeléséhez hozzájárul. 

A fentieken túl a felújításon áteső épület meg fog felelni a projektarányos 
akadálymentesítési elvárásoknak is, így a szociális horizontális célokhoz való 
hozzájárulás is megvalósul. Ezt a projekt kommunikáció során is biztosítja, mivel nem 



 

közvetít az esélyegyenlőségi célokkal ellentétes üzentet. A fenntarthatósági 
elvárásokat a projekt elsődlegesen célozza, így annak való megfelelés a klímavédelmi 
és környezeti célokkal teljes körű. A projekt kizárólag már kivett épületeket és területet 
érint, így sem a NATURA 2000 területet sem zöldfelület nem érint. 

További célok: 

• az épületek felújításával egy kulturáltabb, élhetőbb településkép jöjjön létre;  

• épített környezet minőségének javítása;  

• a látogatók és az ott dolgozók jobb környezetben legyenek; - a látogatók, ott 
dolgozók, és a lakosság elégedett legyen;  

• a projekt segítségével a lakosság megismertetése a megújuló energiaforrások 
hasznosításával. 

A projekt fejlesztésének célcsoportjai: 

A fejlesztés célcsoportja a település teljes lakossága. A fejlesztés megvalósítása során 
kiemelt figyelmet kap a klímavédelem és a helyiértékek védelme, megőrzése. A 
fejlesztés által érintett terület hozzájárul a településen belüli esélyegyenlőség 
biztosításához, továbbá a projekt céljai összhangban állnak az önkormányzat azon 
törekvésével, hogy a település egész területén biztosított legyen a polgárok egyenlő 
hozzáférése közszolgáltatások. A tervezett tevékenység másodlagos hatásaként 
jelentkezhet a település szegregációmentességének erősítése. 

Önállóan támogatható tevékenységek 

1. Épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése külső határoló szerkezeteik 
korszerűsítése által 

2. Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, 
és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése 

4. Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása 

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Vármegyei 
Igazgatósága 

Kapcsolat: Vas Gábor polgármester 

Projekt zárása: 2024.11.30. 

 


