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Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2013. február 25-én pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv 
Környezet és Energia Operatív Program „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal” című, KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú pályázati konstrukció 
keretében a balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola villamosenergia-igényének megújuló 
energiaforrással történő kielégítésére. 
 
„2013. július 26-án megkaptuk ugyan a támogató döntést, de a támogatói okirat aláírására 2013. 
október 29-én került sor, ami azt jelenti, hogy az E.ON Hungária ZRt. engedélyének megszerzését 
követően most már nyugodt szívvel nekiláthatunk a kivitelezési munkálatoknak.”– tájékoztatott 
Marton Béla polgármester. 
 
A projekt keretében 34 kW teljesítményű napelemes kiserőmű rendszer telepítése valósul meg. 138 
db Hanwha SF 220-30-1P245 típusú napelem modul kerül telepítésre az épület lapostető-
szerkezetére. A napelemek egységteljesítménye: 245 W. 
 
A kivitelezési munkálatok 2013 novemberében kezdődnek meg. A beruházás végleges műszaki 
átadás-átvételének tervezett időpontja 2013. december 31. 
 
A projekt során közvetlen célunk a vételezett villamos-energia nagymértékű kiváltása a háztartási 
méretű kiserőmű által termelt villamos-energiával. A megújuló energiafelhasználás növelésének 
eredménye az üvegházhatású gázok kibocsátásnak csökkentése. 
Az iskola épületének villamos-energia igényének csökkenését, ezzel együtt jelentős energiaköltség-
csökkenést várunk a beruházástól. 
A projekt során példamutató a megújuló energiahordozó felhasználás növelése, illetve a 
fenntarthatóság irányába fejlődő életforma kialakításának elősegítése. 
 
„A projekt nem titkolt célja, hogy a város polgárai, illetve az épületet látogató emberek számára 
példát mutassunk a fenntartható energiatermelés egy formájára.” – mondta Marton Béla 
polgármester, majd hozzátette, hogy „a projekt összköltsége 37.487.740,- Ft, amelyhez az 
önkormányzat 31.864.579,- Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást igényel és 
5.623.161,- Ft saját forrást biztosít a 2014. évi költségvetéséből.” 
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2013 novemberében megkezdődnek a napelemes kiserőmű rendszer telepítési 
munkálatai az Irinyi János Általános Iskolában. Azzal, hogy 2013. október 29-én 
hatályba lépett a támogatói okirat, zöld utat kaptunk a projekt fizikai 
megvalósítására. 


