
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

20 | 10 | 29. 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
A POLGÁRMESTERI HIVATAL ENERGRETIKAI FELÚJÍTÁSA 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága a 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül TOP-3.2.1-16 Önkormányzati Épületek 

energetikai korszerűsítése tárgyú felhívására Kunszállás Község Önkormányzata TOP-3.2.1 -16-BK1-

2017-00014 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 

2017.12.21. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató akkori 

döntése alapján Kedvezményezett 39.770.719 millió forint vissza nem térítendő támogatásban 

részesült. A Támogatási Szerződés 2020.07.14-én hatályba lépett módosítása szerint a vissza nem 

térítendő támogatás összege 44.609.295 forint. 

 

A projekt célja a Kunszállási Polgármesteri Hivatal épület energetikai felújítása volt. Ennek keretében teljes 
homlokzat és födémszigetelésre, nyílászáró cserére, új radiátorokat és gázkazánt is magába foglaló 
fűtéskorszerűsítésre került sor.  
A projektet kedvezményezettként Kunszállás Község Önkormányzata valósította meg. A 
projektmenedzsmentet a Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség látta el Szabó Tamás 
közreműködésével. A kivitelezést a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő Signum Alfa Team Kft. 
(Budapest.) végezte. Zahorszki Sándor (okl. építészmérnök vezető tervező, okl. építőmérnök) a műszaki 
ellenőri feladatokban, A Tótender Kft. a projekt előkészítésében, a Panel Solar Kft. a szakmai 
megvalósításban működött közre. Nyilas Gábor Ferenc (okl. építőmérnök, okl. energetikus mérnök) az 
előzetes felmérés során, az energetikai tanúsítványok illetve a szemléletformáló képzés tekintetében 
működött közre.  
A megvalósítás során Kürti Balázs és csapata, Bihar Károly, Kovács György Sándor és a Menyhért-Alpin Kft. 
kunszállási dolgozói az átlagon felüli színvonalú munkát végeztek a nyertes kivitelezővel együttműködve! 
A közbeszerzési eljárás lefolytatásáért a KÖZ-Ber Kft (képv. Polyák Csaba) közbeszerzési tanácsadó volt a 
felelős. 
A 2018. 07. 05-én hatályba lépett támogatói okirat kiállítást követően 2019. novemberében került sor a 
közbeszerzési kiírásra, amely eredményeképpen 2020. februárjában a nyertes kivitelezővel megtörtént a 
szerződéskötés. 2020. június 25-én történt műszaki átadás-átvételt követően 2020. augusztus 29-én 
ünnepélyes keretek között került átadásra a felújított Községháza. A projekt zárására 2020. október 29-én 
kerül sor.  
A fejlesztés eredményeként a szigetelés és nyílászárócsere következtében külsőleg megújult Községháza 
méltó a faluképhez. Az lakosság kulturált környezetben intézheti ügyeit, a hivatal rezsiköltségében jelentős 
megtakarítás mutatkozik, valamint a hivatali dolgozók munkavégzésének körülményei javultak. A 
kazáncserével és a szabályozható hőleadókkal megvalósult fűtéskorszerűsítés és a nyílászárócsere 
kiszámítható munkakörülményeket jelentenek.  
 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. 
 
További információ kérhető: 
Almási Roland Márk, polgármester 
+36/20/9818636; hivatal@kunszllas.hu 


