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Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
„Önkormányzati épületek energetikai korszerüsitése” felhivásra pályázatot nyújtott be és 100
%-os támogatást kapott 395.295145.-Ft összegben. Az 1. ütemű projektben a Rendelőintézet
és a Kulturális Központ épületei szerepelnek. A közbeszerzési eljárás lezárultával a
beruházási ősszköltség 431.407.070,-Ft-ra emelkedett. a szükséges saját erőt a Képviselő
testüLet biztosította. Az energetikai korszerűsítés 3. ütem pályázatbót 50 kVA teljesítményű
nape]emes rendszer is telepítésre került az épületre. mely éves szinten mintegy 2 millió
forintos megtakarítást eredményez az elektromos energia felhasználásában.

A Rendelőintézetben az alábbiakat tartalmazza az 1. ütemű projekt:

. külső homlokzati hőszigetelés

• külső nyíiászáró csere

• kazánrekonstrukció

Az energetikai számított működési költség a beruházás előtt 3.759.469,-Ft volt, a beruházás
utáni számított működési költség 1.340.539,-Ft lesz. Az épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet alapján a pályázati felhívás szerinti
legalább ..DD” (korszerűt megközelítő) kategória helyett ..CC” (korszerű) kategóriába fog
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esni a jelenlegi „GO” (átlagost megközelítő) helyett. Az épület a beavatkozás következtében
külsőleg is megújul.

A pályázati felhívás alapján az elért éves szintü I GJ primerenergia-megtakarításra vetített
nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 110.000 Ft/GJ értéket. Az
energiahatékonysági fejlesztésekkel elért primer energia felhasználás csökkenése esetünkben
0,00078030 PJ/év. Vagyis a nettó elszámolható költség igy 85.833.000,- Ft. A nyertes
ajánlattevő ajánlati ára 95.105.025.- Ft volt, melyre a szerződést megkötöttük, Vagyis a saját
erő ezen épület esetében majdnem 10 millió forintra nőtt.

Az említett támogatási Feltételek előírásai ás műszaki megvalósítása érdekében a homlokzati
nyílászárók számát csökkenteni kellett. mert azok höátbocsátási értékei lényegesen
rosszabbak. és költségei magasabbak a homlokzati fal hőszigetelésénél .A meglévő
nyílászárók darabszúmának megtartása lehetetlenné tette volna a pályázat benyújtását. A
pilléres rendszerű ablakok közötti Íhlrészek pedig nem tették lehetővé az ablakszélesség
növelését.

Az a megállapítás, hogy az ablakok felületének csökkenésével a természetes megvilágítás
mértéke is csökkent, helytálló.

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.)
SzCsM-EüM együttes rendelet szerint:

„8. (1) Lehetőség szerint biztosítani kell ci mnnkaiwlyeken űz egészséges és biztonságos
inimkavégzéshez elegendő természetes fényt. továbbá a munkavégzés jellegéhez és
körflbnénveihez igazodó mesterséges megvilágítást.

(2) Azokon a nmnkahelveken. ahol állandó mzmkrn’egzesfolvik, ci munkrnégzés jellegének
és kőrühnénveinek. ci helyiség renclehetévé,zek és űz ott végzett tevékenységnek megfelelő
világítást kell biztosítaniA világítás mennyiségi. minőségi jellenizoit nenizeti szabvány
határozza meg.”

Az említett szabvány az MSZ EN 12464-1:2012 Fény és világítás. Munkahelyi világitás. 1.
rész: Belső téri munkahelyek

A belső helyiségek (területek), feladatok ás tevékenységek világítási
Emkövetelményei az MSZ EN 12464-1:2012 szabvány alapján (kivonat):
lux’A belső tér jellege, a feladat vagy tevékenység

Orvosi vizsgálók 500

A természetes megvilágítással kapcsolatban lényegesnek tartjuk az alábbiak rögzítését is:

Természetes megvilágítás esetén a belső tér megvilágitásának erőssége a bevilágító felület
nagysága mellett függ a külső fényviszonyoktól (évszakok, napszakok, égbolt fedettsége), a
nyílászáró tájolásától, az ablak szemöldökmagasságától és a helyiség belső felületeinek
fényvisszaverő hatásától is. Vagyis kizárólag a természetes megvilágítás mértékére ilyen
használat mellett egyenletességet elvámi nem lehet. Az OTÉK a helyiségek bevilágító
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felü’etének és hasznos alapterüietének viszonyszámát írja elö. amely %‚a huzamos
tartó:kodásm szolgáló helyiségben legalább 1:8-ad ieuen. vai’ megfelelő ;;zegvilágííási
körülmények mellett, indokolt esetben 1:10—etI lehet. továbbá fel/UraI történő bevilágúás
esetén legalább 1:10-ed legyen.” Ez a különböző nagyságú rendelők nem mindegyikében
valósul meg. Vagyis a rendelök ablaktól távolabbi részében ideális fényviszonyok mellett is
kevesebb lehet az abszolút mértékben nem meghatározott természetes fény erőssége.

Az előírás betartása önmagában viszont nem garantálja azt, hogy a természetes megvilágitás
mértéke ne legyen a kelleténél kisebb, vagy — esetleg — a szükségesnél nagyobb. Nem biztos,
hogy az ablak 1:8 aránya elegendő. ha a helyiség egy szűk utcára vagy udvarra néz, és a
szemközti házfal a Sugárzó égbolt nagy felületét kitakarja. Vagy fordítva: ha egy dombtetőre
épüh ház ablakából a teljes horizont látszik, ez nyilván az átlagosnál kedvezőbb helyzetet
jelent.

A benapozás az év nagyobb részében pozitív jelenség, de — a mi klimánkon — negatív hatású
is lehet a forró nyári napokon, amikor a belső terek túlmelegedését okozhatja. A benapozás
lehet kedvező. ill. kedvezőtlen. Ősztöl tavaszig a napsugárzás előnyösen befolyásolja az
épületek energiamérlegét. A nyári időszakban a túlzott benapozás kedvezőtlen. Ilyenkor
szükségünk van a spektrum látható tartományára (vagyis a fényre), de az infra tartományt
szívesen távol tartanánk. mert elsősorban az üvegházhatás révén kedvezőtlenül hat a belső
klímára. A benapozás mértéke és időbeni lefolyása függ a környezet domborzatától,
beépitettségétöl, növényzetétöl. A benapozás szempontjából a Rendelőintézet megfelelő
tájolású. Ezen szempontot vizsgálva a kisebb bevilágító felület a rendelők hőingadozását. a
benapozás mértékét, a légkondicionálás költségét csökkenti.

Az Országos Közegészségügyi Központ által 2016-ban kiadott, Dr. Páldy Anna által
szerkesztett „A kórházi üzemeltetés jó gyakorlatának egyes egészségügyi kérdései” című
kiadvány nem tesz említést a megvilágítási kérdésekre.

Vagyis a munkavédelmi követelményekről szóló és egyéb jogszabály sem határoz meg
semmilyen abszolút mértékegységet a természetes megvilágítás mértékére, nyilván azért,
mert az a fentebb leírtak alapján folytonosan változó.

Egyedül a mesterséges megvilágítás mértékére van előírás, melyet 2017. évben a világítási
hálózat korszerüsítésével biztosítottunk, így minden orvosi vizsgálóban Legalább 500 lux
fénverösség rendelkezésre áll.

Adott rendeltetéshez természetesen a kialakított mesterséges világítás finomítható. ami a
kialakított belső térhez és természetes világításhoz illeszkedve megfelelő vizuális környezetet
biztosíthat. Lényeges a fényforrások megfelelő színhömérsékletének kiválasztása.
káprázáskorlátozás.

Az is nyilvánvaló. hogy az ablakok bevilágitó felületének csökkenésével elkerülhetetlen. hogy
bizonyos átrendezések megvalósuljanak néhány rendelöben.

A szempontok együttes érvényesítése kompromisszumot igényel, cél a jó
kompromisszumok elérése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
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Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendelőintézet energetikai
korszerűsítéséről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2019. április 18.
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Jogi ellenjegyzó

Pénzügyi ellenjegyző
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