KAZÁN PROGRAM ZÁRÓ BESZÁMOLÓ 2013.

Az önkormányzat és intézményeinek fűtési rendszere 2012. évben földgáz
üzemeltetésű volt, az elmúlt időszak nagy mértékű gázáremelései nagyon
megterhelték az önkormányzat költségvetését.
Időszerűvé vált a jelenleginél sokkal gazdaságosabb fűtési mód kialakítása.
A projekt keretében 2 db vegyes tüzelésű és bálás kazán beszerzése és
beszerelése valósult meg 2013. április - május hónapban (a kazánok
gyártója a Calor 2000 Kft.) A következő fűtési időszakban 1 db 100 KW
teljesítményű Lébényi kazán fogja biztosítani napközben a háziorvosi
rendelők, a fogorvosi rendelő, a védő fűtését.
1 db 65 KW teljesítményű kazánnal pedig az önkormányzat hivatalának
fűtési rendszerét biztosítjuk majd.
Éjszaka továbbra is a gázkazánok fognak üzemelni, mivel a vegyes tüzelésű
kazánok önadagoló tartállyal nem rendelkeznek, ezeket folyamatosan rakni
kell.
A projekt során 2 fő segédmunkást foglalkoztatunk akik részt vettek a
beruházási munkálatokban, fakitermelésben, és az őszi fűtési szezonban
gondoskodnak a fűtés zavartalan biztosításáról.
A háziorvosi rendelőknél lévő udvarban lévő garázst felújítottuk (ajtócsere,
vakolás) ez a helyiség lesz a tűzelőtároló.
1. A megvalósítást akadályozó tényezők:
Mindkét épületben folyamatos munka folyik, ezért csak a fűtési szezon
végén tudtuk elkezdeni a munkálatokat, mert az orvosi rendelőkben és
a hivatalban dolgozók, ügyfelek, betegek nem maradhattak napokig
fűtés nélkül.
2. Fenntartással működtetéssel kapcsolatos, előre látható problémák:
A projekt 2013. november 30-ig tart, addig biztosított a két fő fűtő, de
ez még csak a fűtési szezon eleje, utána is kellenének fűtők, az ő
bérüket az önkormányzat saját erőből nem tudja finanszírozni.
3. Üzemeléssel kapcsolatos problémák , felvetések:
Olcsó fűtőanyagról kellene gondokodni hosszú távon, ezért a jövő
évben szeretnénk energianövényt telepíteni, papírbrikettet gyártani, az
ehhez szükséges berendezést már megvásároltuk.
2013. évben valószínűleg fát kell vásárolnunk, mert a meglévő
készletek csekélyek.

4. Jövőbeni hasonló programmal kapcsolatos javaslatok.
A program ne télen kezdődjön, mert az önkormányzati és egyéb
intézményekben nem lehet hetekig meglenni fűtés nélkül, kezdődjön
egy hasonló program például áprilisban. A fűtő bérét áthúzódóan
legalább még egy évig kellene biztosítani, mert ezek a kazánok nagy
értéket képviselnek, nem mindegy hogy kit állítunk mellé, mire
beletanulnának az üzemletetésbe, máris új embert kell a helyükre
tenni.
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