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Nyitvatartás:
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{mosmap
width='500'|height='400'|lat='47.737046'|lon='20.25639'|zoom='14'|zoomType='Large'|zoomNew='0'|mapType='map'|sho
wMaptype='1'|overview='0'|text='Községháza<br />3356 Kompolt<br />Kápolnai út 2/D.<br />Tel: 36/489-029, 36/489195<br />'|tooltip='Szöveg'|marker='1'|align='center'}

Ciklusprogram 2002-2007

- a megkezdett útfelújítások folytatása
- a tervezett falucentrum kialakításának folyamatos rendezése, piactér kialakítása, rendszeres piaci napok bevezetése
- intézményeink folyamatos karbantartása, az oktatás színvonalának emelése,
- lehetoségek szerint egy új óvoda megépítése
- csapadékelvezetõ rendszereink további kiépítése
- szennyvízhálózat mielõbbi megvalósítása

Balázs Zoltán
polgármester

SZERETETTEL VÁRJUK, LÁTOGASSON EL HOZZÁNK!
Faluház 2006

Kompolt Község Polgármesteri Hivatala 16 évvel a rendszerváltást követõen hazatért. 2006. december 7-tõl az
átadásra került új FALUHÁZBAN a Polgármesteri Hivatalon kívül cigány és német kissebségi Önkormányzat,
családsegítõ központ, házasságkötõ terem, és egyéb kistérségi feladatokat ellátó hivatal kezdte meg mûködését.

Mûszaki adatok

A Kompolti Faluház Magyarország elsõ készház technológiával készült közintézménye.
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Kivitelezõ: Bien-Zenker Hausbau Hungária Kft.
- A külsõ falak hõátbocsátási tényezõje: U = 0,165 W/m2K. Ez jócskán meghaladja a 2006. május 29-tõl hatályos
kormányrendelet szerint elõírási értéket (U = 0,45 W/m2K).
- Építkezés 2006. július 19-én vette kezdetét.
- Építkezés befejezése: 2006. november 24-én volt.
- Az épület hasznos területe: 470m2.
- Benne több iroda, irattár, egy tanácsterem, kiszolgáló helységek, raktár került kialakításra.
- Az épület falai teljes hosszban és magasságban a cég ausztriai (Veitsch-i) gyárában készültek el.
- A külsõ falak 25,8 cm, a belsõ falak pedig 13,6 cm vastagságúak.

A külsõ falak falszerkezete kívülrõl, befelé haladva:

Nemesvakolat, homlokzati hõszigetelõ lap, gipszrostlap, fa vázszerkezet, hõszigetelõ filc a bordák közéterítve, párazáró
fólia, tûzgátló gipszkarton lap.
Ide kattintva megtekintheti a Faluház építését megelözõ szerzõdés aláírásakor készített fényképeinket.

Ide kattintva megtekintheti a Faluház építése során készített fényképeinket.
Faluház építése CD bemutató képei.

Ide kattintva megtekintheti a Faluház átadásakor készített fényképeinket.

Ide kattintva megtekintheti a kész Faluházról készített fényképeinket.
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