
 
 

 

Gégény Község Önkormányzata az elnyert 232,41millió forint, 100%-os intenzitású, vissza nem 
térítendő európai uniós támogatás segítségével a település közigazgatási és közoktatási funkcióit 
biztosító épületeinek energetikai megújítását valósította meg, ezáltal a fenntarthatóságának közvetlen 
javítása mellett a magasabb színvonalú infrastrukturális feltételek biztosításával a lakosság számára 
élhetőbbé, szerethetőbbé tette az ellátási helyet. 
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A projekt keretében Gégény Község Önkormányzatának közszolgáltatásokat biztosító épületei 
energetikailag megújultak. A beruházás keretében 5 önkormányzati tulajdonban álló középület 
energetika korszerűsítése valósult meg. A projekt által érintett fejlesztések helyszínei: Polgármesteri 
Hivatal (4517 Gégény, Dombrádi út 2. hrsz. 644/1), Gégény Napsugár Óvoda/ Gégény Önkormányzati 
Bölcsőde (4517 Gégény, Rákóczi út 44. hrsz. 309/11), Általános Iskola és Többfunkciós Tornaterem 
(4517 Gégény, Rákóczi út 42. hrsz. 307). A projekt fizikai megvalósítása 2019.08.31-én zárult. 
 
A Polgármesteri Hivatal épületében a projekttel fűtés- és világításkorszerűsítés valósult meg, valamint 
napelemes rendszer került telepítésre. 
 
A Napsugár Óvoda és Önkormányzati Bölcsőde intézményekben a beruházással felújításra került a 
fűtési- és világítási rendszer. A két intézményre napelemes rendszer került kiépítésre. 
 
Az Általános Iskola és Többfunkciós Tanterem épületek fűtés- és világításkorszerűsítése valósult meg. 
Mindkét épületre telepítésre került a napelemes rendszer. A Tornateremben a komplett energetikai 
megújítás mellett a homlokzat szigetelése, és nyílászárók cseréje is megvalósult. 
 
Az energetikai korszerűsítést követően az épületek fenntartási költségei jelentős mértékben 
csökkennek, valamint a megvalósult projektarányos akadálymentesítés során javult a 
közszolgáltatáshoz való hozzáférhetőség. 
 
A felújítással javult a település képe, a lakossági megelégedettség, illetve a kedvezményezett 
magasabb színvonalú infrastrukturális feltételeket tud biztosítani, amelyek működése 
költséghatékonyabbá és fenntarthatóbbá vált. A projekt közvetett céljai között szerepelt a 
környezettudatos attitűdök formálása. 
 
A projekt keretében megvalósított fejlesztések következtében közvetlenül javult az intézmények 
fenntarthatósága, amely megtakarításokat eredményez, és működési költségeket realizál.  
 
A beruházás legfontosabb indoka a középületek hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása. 
 

 
További információ kérhető: 
Zakor Ildikó polgármester 
Elérhetőség:06/ 45 463 014 polghiv@gegeny.hu 

 


