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A projekt tartalmának bemutatása:
A tervezett fejlesztés tárgya a Lábatlan Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában és
fenntartásában levő, a 2541 Lábatlan, Dózsa György u. 19., 1400 hrsz. alatt található Gondozási
Központ korszerűsítése.
Az épület hagyományos falazatú, egyszintes, alápincézetlen, beépítetlen padlásterű és lapostetős
épület. A sátortetős épület időben korábban épült (kb. 1930), a lapostetős részek későbbi bővítések
eredményei. Az épület vakolatrendszere kopott, repedt, több helyen felázások, felfagyások nyomai
láthatók. A nyílászárók a régi épületrészeken elöregedettek, energetikailag nem megfelelőek.
Az épület akadálymentesítése biztosított: külső korlát, rámpa, nyílászáró, valamint az épületen belül
vizesblokk található. Az épület fűtése régi, elöregedett, rossz hatásfokú gázkazánnal van megoldva,
teljesítmény-szabályozása a készülékhez kapcsolt szobatermosztáttal történik, a radiátorokon
jellemzően kézikerék található.
A felújítás célja, hogy az épületben a nyílászárók cseréjével, a hőszigeteléssel, a fűtési rendszer
korszerűsítésével az energiafogyasztást, a CO2 kibocsátást minimalizáljuk. Az épület elavult
gázfűtésének cseréje az épület gázfogyasztását jelentősen csökkenti, az energetikai hatékonyság
fokozása hozzájárul az energiaellátás biztonságának növeléséhez, az energiaimport-függőség
mérsékléséhez. A megújuló energiaforrások használatával az üvegházhatású gázok kibocsátása
csökken, a fosszilis energiafelhasználás csökkentésével hozzájárulunk a környezeti ártalmak
csökkentéséhez, ezzel pedig az ország nemzetközi kötelezettségvállalásának teljesítéséhez. A
korszerűsítéssel, a megújuló energia-forrás használatával példát szeretnénk mutatni a szomszédos
települések önkormányzatainak, a környező épületek tulajdonosainak, üzemeltetőinek a
környezetterhelés csökkentésére.
A projekt további célja, hogy:
- a látogatók és az épületben dolgozók jobb körülmények között legyenek;
- a látogatók, a munkatársak és a lakosság elégedett legyenek;
- egy kulturáltabb, élhetőbb településkép jöjjön létre;
- az épített környezet minőségének javítása;
- a projekt által megismertessük a lakosságot a megújuló energiaforrások hasznosításával,
ezáltal szemléletmódot formáljunk és energiatudatosságra, valamint a megszerzett tudás
továbbadására neveljünk.
A felújítás célja, hogy az önkormányzati épületnek fenntartási költségei jelentősen csökkenjenek.

