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Ófehértó Község Önkormányzata 

 

 

Sajtóközlemény  

UNIÓS ÉS HAZAI TÁMOGATÁSBÓL VALÓSULT MEG AZ ÓFEHÉRTÓI BENTLAKÁSOS IDŐSEK 
OTTHONA-, A NAPPALI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS AZ EGÉSZSÉGHÁZ TELJES MEGÚJULÓ 
ENERGIA ALAPÚ ENERGETIKAI KORSZERSÍTÉSE. 

 
Ófehértó Község Önkormányzata a Széchényi 2020 Területfejlesztési Operatív Program 
keretében meghirdetett, „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, 
megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex 
fejlesztési programok keretében” című pályázati kiírásban 261 millió forint vissza nem 
térítendő támogatást nyert el. A fejlesztés keretében mindhárom középület gázfűtése helyett, 
talajszondás hőszivattyús fűtési rendszer került kialakításra. Mindemellett az épületek 
meglévő, valamint az új hőszivattyús rendszerek áramfogyasztásának biztosítására napelemes 
rendszerek kerülnek telepítésre. 
 
A fejlesztéssel érintett épületek: 

 Egészségügyi Központ (4558 Ófehértó, Szent István u. 25., 31 hrsz.) 

 Nappali szociális intézmény (4558 Ófehértó, Szent István u. 27., 32 hrsz.) 

 Bentlakásos szociális intézmény (4558 Ófehértó, Szent István u. 27., 32 hrsz.) 
 
Beépítésre kerülő hőszivattyús rendszerek épületenként: 

 Egészségügyi Központ 40 kW 

 Nappali szociális intézmény 90 kW 

 Bentlakásos szociális intézmény 90 kW 
 

Telepítésre kerülő napelemes rendszerek épületenként: 

 Egészségügyi Központ 10 kWp 

 Nappali szociális intézmény 30 kWp 

 Bentlakásos szociális intézmény 42 kWp 
 
A projekt keretében a három épületbe összesen 220 kW teljesítményű talajszondás hőszivattyús 
rendszer és összesen 82 kW napelemes kapacitás kerül beépítésre. Ennek eredményeképpen a 
három épület a jövőben szinte teljes mértékben megújuló energiát fog csak felhasználni a napi 
energia, melegvíz, és fűtés kielégítéséhez. 
 
A fejlesztés hatására az épületek megújuló energiaforrásból előállított energiamennyisége 1094 GJ/év 
lesz, míg az üvegházhatású gázkibocsátás évi 139 tonnával csökken.  
 
A projekt megvalósulása hozzájárul a Nemzeti Reform Programban kitűzött 92 PJ 2020-ra elérhető 
primerenergia-megtakarítási célérték eléréséhez illetve a Magyarország Megújuló Energia 
Hasznosítási Cselekvési Tervében 2020-ra kitűzött 14,65%-os megújuló energia részarány 
eléréséhez.  
 
Az önkormányzatról és a megvalósítandó fejlesztésről bővebb, a projekt előrehaladásával aktualizált 
információkat a www.ofeherto.hu oldalon olvashatnak. 
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e-mail: ofeherto.polgarmester@gmail.com 


