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SAJTÓKÖZLEMÉNY  

KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS SPORTÖLTÖZŐ FELÚJÍTÁSA ZALACSÉBEN 

 

Európai Uniós forrás segítségével közösségi épület és sportöltöző felújítására került sor Zalacséb 
községen. A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által meghirdetett VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 
kódszámú „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése” című felhívásra benyújtott pályázat keretében 47 
millió Forint támogatásban részesült az Önkormányzat. 
 
A település által benyújtott projektjavaslat fő célja az elavult műszaki tartalommal rendelkező közösségi ház 
és sportöltöző felújítása, energetikai korszerűsítése, működési költségeinek csökkentése volt. Az épületek 
elavult, leromlott állapotban voltak, nem feleltek meg a mai energetikai előírásoknak, illetve fenntartásuk is 
nagy költségeket rótt a fenntartóra. Ezekből adódóan mindkét épület teljes körű külső-belső felújítása 
indokolttá vált. Továbbá az építmények nem rendelkeztek hőszigeteléssel, nyílászárói elavultak, a vakolatok, 
festések rossz állapotúak, szennyezettek voltak, a burkolatok cserére szorultak. A létesítmények a felújítás 
előtt is kihasználtak voltak, és ez a felújítást követően sem változott. A közösségi ház többek közt helyet ad a 
könyvtárnak és a Fotó klub foglalkozásainak. Ezen kívül több közösség formáló rendezvénynek, programnak 
is helyet biztosít, így például a nyugdíjas klubfoglalkozások és találkozók, a baráti és családi 
összejöveteleknek, jelentősebb eseményeknek. A sportöltöző esetében a rendelkezésre álló sportpálya 
lehetőséget biztosít a sportolásra (pl. foci, tenisz), amihez a technikai hátteret az öltözéshez biztosítja. 
Továbbá az öltöző a különféle sportesemények alkalmával is használatban van. 
 
 
A kedvezményezett neve: Zalacséb Község Önkormányzata 
 

A projekt címe: Közösségi ház felújítása és bővítése Zalacsében 

 
Megvalósítás helyszíne: 8541 Zalacséb, Kossuth Lajos utca 13., Széchenyi utca 11. 
A beruházás megvalósításának ideje: 2018. december 19.– 2020. augusztus 28. 
Beruházás összköltsége: 55 566 979 Ft 
Elnyert, szerződött támogatás összege: 47 002 410 Ft 
Támogatás mértéke: 85% 
 
Beruházás rövid bemutatása:  
 
A felújítás keretében a közösségi háznál átalakításra került a díszterem, a raktár, valamint a. A kazánházban 
hidegburkolat készült, míg az összenyitásra került raktár rész aljzatát elbontottuk, amely ezután cementlap 
burkolatot kapott. A felújítás során a teljes épület hőszigetelésére sor került. A külső szigetelés miatt új 
csatornarendszer került az épületre. Az épület energetikai korszerűsítésének során az épület tetősíkjába 
napelemes energiatermelő rendszert telepíttettek. A világítás kompakt fénycsövekkel, helyenként LED 
izzókkal lett kialakítva. A homlokzati nyílászárók új, egyedi kialakítású, műanyag ablakok lettek, ügyelve a 
klasszikus formavilágra és tradicionális designra. Az épületben fűtés korszerűsítés is történt. A padlásra új 
padláslépcsőn keresztül lehet feljutni. Az épület körül térkőburkolat készült. Az épület a fejlesztés hatására 
teljesen akadálymentessé vált, ennek megfelelően akadálymentes parkoló is kiépítésre került. Az épület régi 
rámpáját elbontották, és helyette egy új rámpa készült új korláttal. 
A felújítás után az épületben már eddig is elérhető funkciók jobb színvonalon, kulturáltabb környezetben 
elérhetőek. A fejlesztés után funkcióbővítést is elértünk, az épület a felújítás után egyéb közösségi programok, 
rendezvények megtartására is megfelelővé vált. 
 
 
További információ kérhető: 
Erdei Csaba, polgármester 
+36 20/983-2112 


