Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése

Projekt azonosítószám: TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00005
A projekt célja és rövid összefoglalása:
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015 áprilisában fogadta el a város Klímavédelmi és energiai stratégiáját. A stratégiai
dokumentum célkitűzései közé tartozik az üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkentése és a megújuló energiaforrások széleskörű
alkalmazása.
A fejlesztés illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív program stratégiai céljaihoz, a széndioxid kibocsátás jelentős csökkentésével
hozzájárul Szombathely MJV CO2 kibocsátást csökkentő programjához.
A TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00005 számú, a „Egészségügyi intézmények korszerűsítése” című projekt az Önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlanokon, 2 különböző helyszínen valósult meg (Szombathely, 2759/35, 10304).
A fejlesztésben érintett intézmények:
 Váci u. orvosi rendelők/ Idősek Klubja (9700 Szombathely, Váci u. 3.)
 Jáki u. orvosi rendelők (9700 Szombathely, Jáki út 35.)
Váci u. orvosi rendelők és Idősek Klubja
Az orvosi rendelők és idősek klubja egy épületben, egy helyrajzi számon helyezkednek el, elkülönített épületrészben.
Jelenleg 5 felnőtt háziorvosi, 2 házi gyermekorvosi, 2 fogászati rendelő és 3 védőnői szolgálat működik a Váci utcai épületben. Az orvosi
rendelőkön kívül a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat által működtetett Idősek Klubja szakmai egység végzi
tevékenységét.
Az épület hagyományos magas tetős, téglafalas szerkezetekkel rendelkezik. Energetikai jellemzői messze elmaradtak jelen kor elvárásaitól. A
homlokzati felület és a zárófödém szigeteléssel nem rendelkezett. Fűtési rendszere elavult, felújításra szorult. Energetikai megtakarítást korábban
ablakcserével próbálták elősegíteni.
A projekt során megtörtént a külső határoló szerkezetek hőszigetelése. A használati melegvíz ellátás biztosítására külsőlevegős hőszivattyú került
beépítésre. A villamos energia fogyasztás részbeni fedezésére 12 kWp teljesítményű napelemes rendszer került telepítésre.
A kivitelezési munkák 2017. november elején kezdődtek meg. A projekt műszaki átadás-átvételi eljárása 2019. január 31-én lezárult.
Kivitelezés költsége: 56.182.261 Ft + ÁFA = 71.351.471 Ft

Jáki úti orvosi rendelők
Jelenleg 3 felnőtt háziorvosi, 1 házi gyermekorvosi rendelő és 3 védőnői szolgálat működik az épületben.
Az épület hagyományos lapos tetős, téglafalas szerkezetekkel rendelkezik. Energetikai jellemzői messze elmaradtak a jelen kor elvárásaitól. A
homlokzati felület és a zárófödém szigeteléssel nem rendelkezett. Fűtési rendszere elavult, felújításra szorult. Energetikai megtakarítást korábban
részleges ablakcserével próbálták elősegíteni. A fűtést saját gázkazán biztosítja.
Az elvégzett fejlesztés az épület külső lapos tető és padlás lehűlő felületeinek a hőszigetelése illetve a még ki nem cserélt nyílászárok cseréje. A
fűtési rendszerbe külsőlevegős hőszivattyú került beépítésre, termosztatikus radiátorszelep került elhelyezésre a meglévő radiátorokra. A villamos
energia fogyasztás részbeni fedezésére 15 kWp teljesítményű napelemes rendszer került telepítésre.
A kivitelezési munkák 2017. november elején kezdődtek meg. A projekt műszaki átadás-átvételi eljárása 2019. január 31-én lezárult.
Kivitelezés költsége: 70.739.787 Ft + ÁFA = 89.839.530 Ft
Kedvezményezett: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Megítélt támogatás: 182 992 500,- Ft
Támogatás mértéke: 100%
Megvalósítási időszak: 2017.01.01 - 2019.03.31.

