
         

TÁJÉKOZTATÓ
projekt megvalósulásról

/A KTZVE pályázati felhívásainak 3.4.1.3. Egyéb elvárások
 pontja alapján előírt tájékoztatási kötelezettség teljesítése/

Alapadatok:
A pályázó (szervezet) neve: INTELLO KFT 1123 BUDAPEST BÁN UTCA 1/B
Vonatkozó felhívás kódszáma: VP 6-19.2.1-57-1-17
A projekt címe: 5071 BESENYSZÖG DAMJANICH ÚT 69.
Támogatói Okirat iratazonosító száma:842/1513/64/1/2018 
Támogatási összeg (Ft-ban):9.310.000 Ft

Megvalósult projekt szöveges összefoglalója :
Cégünk 2018-ban pályázatot nyújtott be a Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesülethez
a meglévő iroda blokk bővítésére. A bővítés során a meglévő irodablokkot bővítettük egy új
műhely blokkal ahol gumiszerelő műhelyt alakítottunk ki. Az ingatlan Besenyszög város szélén
található és a telephely kialakításánál figyelembe vettük, hogy a megközelítés környezet kimélő
legyen , a szolgáltatási helyszin az alsóbbrendű utakat ne terhelje ill. a gumiszerelő csarnok jól
megközelíthető legyen. Az épület kialakításánál figyeltünk a tájolásra. Az épület fő homlokzata
déli fekvésű ezért a világításon, fűtésen rengeteg energiát meg tudunk spórolni. A csarnok ki-
alakításakor a minimális területtel számoltunk, amelyen még e tevékenységek megvalósítható-
ak. Az északi oldalra tettük azon helységeket,  amelyek fűtést  nem igényelnek,  funkciójánál
fogva kevés villamos energiát használnak fel, viszont fekvésileg az elülső tereket hő technikai-
lag védetté  teszik.  Ezzel  villamos energiát  tudunk megspórolni.  A tervezés  folyamán olyan
anyagok kerültek kiírásra amelyek maximálisan kielégítik az építtető igényeit nincsenek fölös-
leges terek kialakítva, az energia felhasználást minimalizáltuk az A++ ill. LED-es technológia
alkalmazásával és figyelembe vettük, hogy az épület költséghatékony ,modern és gyorsan kivi-
telezhető legyen. Figyeltünk a beépítendő anyagok hő technikai tulajdonságaira, gépek energia
besorolásaira ill.  az üzemeltetési  költségek hatékonyságára.  A költségvetés kialakításakor az
alábbi szempontokat vettük figyelembe: - a beépítendő anyag költséghatékony legyen - mini-
mális de szükséges terek alkalmazása - LED-es világítási rendszer kiépítése - Modern, haté-
kony fűtési rendszer kiépítése - villamos energia biztosítása napelemmel - a rendszer elemeinél
a megfelelő "K" értékű építőanyagok alkalmazása - az épület teljes hőszigetelése A fűtési rend-
szer kialakításánál azt vettük figyelembe, hogy a megújuló energia felhasználásával nem kell
gázt fogyasztanunk ezzel nem terheljük a környezetet CO2-vel, egy lépést teszünk az üvegház-
hatás csökkentése érdekében. A megújuló energiát biztosító napelem rendszer adatai nyilvános-
sá tesszük ezzel is ösztönözzük a társadalmat arra, hogy minél több megújuló energiát használ-
jon. Bevezetjük a cégnél az elektronikus számlázást ezzel a papír felhasználást minimalizáljuk
ill. kombinált valamint anyag és energiatakarékos irodatechnikai készülékeket alkalmazunk. A
telken növeljük a zöld felületet, ill. fákat ültetünk. Figyelünk arra, hogy a folyamatban felhasz-
nált nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztása és jellemzői és a folyamat energiahaté-
konysága minimális legyen. Egyik fő szempont az is , hogy a helyi lakosságnak többletszolgál-
tatást nyújtsunk. A zöld felület létesítésénél előnyben részesítsük az őshonos növényfajokat,
tájegységnek megfelelő fajkompozíciókat .

Mint már említettem a csarnok teljes energiaellátást ( beleértve villamos igény, hűtéshez-fűtés-
hes szükséges villamos energia ) megújulú ( napelemes ) rendszerrel oldottuk meg. A csarnok
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tetőfelületé  felszerelt  photoelektronikus  rendszer  a  telep mindennemű energia  igényét  teljes
mértékben biztosítja csak a víz- szennyvíz szolgáltatás terheli a cég infrastrukturális költségeit.
Ezen rendszerről 2020.02.20-án rendezvény keretében tartottunk nyílt napot melyen 3 fő tájé-
kozódott a kialakított rendszerről.
A beruházással 2fő helyben lakó lakost alkalmazunk napi 8órás munkaidőben.( FTE értek 2 )
Megvalósulást bemutató fotók (max.10 db):
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Kelt:Besenyszög 2022.04.27

P.H. Kiss Béla..
s.k.
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