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Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy Tiszaszőlős Községi Önkormányzat sikerrel nyújtott be 
támogatási kérelmet a Magyar Falu Program keretében 2021-ben meghirdetett „ Önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése „ című pályázatra 
Fejlesztésünk célja : Meglévő szolgálati lakás épületének tetőcseréje, födém-, és hőszigetelése, külső 
nyílászárók cseréje és belső festése. 
A támogatási kérelmünk kedvező elbírálásban részesült. A 2021.július 19. napján kelt 
TÁMOGATI OKIRAT szerint  Tiszaszőlős Községi Önkormányzat, mint projektgazda  29 499 904 
Ft összegű, 100 %-os mértékű vissza nem térítendő támogatásban részesült.  
 
A projekt megvalósításának  időtartama: 
- A projekt  kezdete: 2021. 07.26. 
- A projekt fizikai befejezésének  napja: 2022.08.30. 
 
 
 
 



A fejlesztés rövid bemutatása: 
 
Településünkön a Tiszaszőlős, Fő út 75.sz ( 830 hrsz ) alatt lévő iker szolgálati lakás az 1980-as 
években épült. 
Az épület tetőszerkezete egy elöregedett, egyre fokozottabban vízáteresztő, töredezésre, mállásra 
hajlamos állapotban volt.. Korából és a technológiából adódóan komoly veszélyt jelentett az épület 
állagára tekintettel. Az azbesztmentes palaszerkezet és lécezése eltávolítására került sor, majd tetőfólia 
elhelyezésére, lécezés és ellenlécezés, majd az új héjazat elhelyezése történt meg. A teljes homlokzati 
felület hő-szigeteletlen volt, esetenként repedt, hulló vakolatrészekkel. Ennek ellensúlyozására 
homlokzati hőszigetelő rendszer kiépítésére került sor. A külső nyílászárók elöregedett, repedt, 
vetemedett szerkezetűek voltak, a korának megfelelő minimális hőszigetelő képességgel,- üvegezéssel 
kialakított elemek, melyek funkciójukat hatékonyan már nem voltak képesek ellátni, így indokolt volt 
azok cseréje. A szigeteletlen padlásfödém jelentős hő-veszteség forrása volt, mely kapcsán 
szükségessé vált utólagos szigetelése. A külső nyílászárók cseréje miatt a belső festést is el kellett 
végezni. A munkálatok során a teljes bádogozás, azaz az ereszcsatornák, lefolyócsövek és 
vápalemezek teljes cseréje is megtörtént. Költséghatékony alapanyag-választással és stílusában 
letisztult használattal kellemes településképi és hatékony vízelvezetési körülmény létesül. A kőműves 
munkák során megsérült felületek glettelése és a teljes belső falfelület mélyalapozása és festése, ezen 
túl a  külső fafelület  védelme érdekében  két rétegű lazúrozás valósult meg. 

 
 
 
Pályázataink kapcsán elért eredményekről, aktualitásokról folyamatosan hírt adunk 
honlapunkon, kérjük továbbra is böngéssze felületünket. 

 


