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SAJTÓKÖZLEMÉNY
MŰVELŐDÉSI HÁZ ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE, CIKÓN

Cikó Község Önkormányzata 50,08 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás
segítségével megvalósította az Arany János utcában található Művelődési Ház energetikai
fejlesztését a Széchenyi 2020 program keretében. A projektben megvalósult a homlokzati falak és a
padlásfödém szigetelése, a régi nyílászárók cseréje. Napelemek kerültek az épület tetejére, valamint
korszerű hőszivattyús központi fűtési rendszert, mozgáskorlátozott mosdót és feljárót alakítottak ki.

A 342,42 m2 alapterületű Művelődési ház épületének épületenergetikai jellemzői nem voltak megfelelőek, a
határoló szerkezetek hőszigetelő képessége rossz volt, az energiaellátó rendszerek pedig elavultak.
A projekt rövid távú célja az épületek energia költségeinek csökkentése a gazdaságosabb üzemeltetés
érdekében. Hosszú távú cél az épületek teljes energetikai önellátásának biztosítása, amihez a jelen
fejlesztés is hozzájárul a megújuló energiaforrások fokozottabb használatával (napelemes rendszer).
A projekt illeszkedik a pályázati kiíráshoz, miszerint célja az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra
való áttérés ösztönzése, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez.
A fejlesztés eredményeként az épület tetejére egy 8,25 kWp-es napelemes rendszer került fel, amely évi
8040 kWh villamos energiát termel. Megvalósult 54 m2 nyílászáró felület cseréje. A projektben 460 m2
homlokzati felületen történt hőszigetelés, illetve a padlásfödémre és a lapostetőre is került hőszigetelés. A
fűtéskorszerűsítés kapcsán megtörtént az épületben található korszerűtlen gázkazán cseréje, hőszivattyús
rendszer került kiépítésre.
A tető és a régi mosdók felújítása, valamint a belsőépítészeti munkálatok azon része, ami nem fért bele a
projektbe, önerőből és TETT támogatásból valósultak meg.
Az újonnan elkészült művelődési ház méltó helyszínt biztosít majd a faluban zajló események
megrendezésére és egy olyan közösségi teret biztosít a településen, ahova szívesen ellátogatnak a helyiek.
Az energiahatékonysági fejlesztésnek köszönhetően Cikó egy környezettudatosabb település lett.
A beruházás kivitelezési munkáit a beszerzési eljárás keretében kiválasztott tolnai székhelyű BI-BU BAU Bt.
végezte 2020. szeptembere és 2021. tavasza között.
A projekt azonosítója: TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00006
A projektről bővebb információt a www.ciko.hu oldalon olvashatnak.
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