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SAJTÓKÖZLEMÉNY
BÉKÉSCSABA, MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ ÉS A BÉKÉSCSABA, SZIGLIGETI UTCA 3. SZÁM
ALATTI (SZIGLIGETI OVI) ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00008
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program 6.5.1-16 kódszámú pályázati felhívására „Békéscsaba, Munkácsy Emlékház és a
Békéscsaba, Szigligeti utca 3. szám alatti (Szigligeti ovi) önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” címmel pályázatot nyújtott be 2017. november 15-én, amely vissza nem térítendő
100 %-os intenzitású európai uniós támogatásban részesült. A város a tulajdonában lévő
épületek felújítása és fejlesztése által elősegíti az intézmények hatékonyabb energiahasználatát
és a racionálisabb energiagazdálkodást. Az épületek energiahatékonysági fejlesztése hozzájárul
a fosszilis eneregiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának
csökkentéséhez.
A projekt elszámolható összköltsége: 108 000 000 Ft
A projekt leírása:
A Békéscsaba, Gyulai út 5. szám (hrsz.: 42, 43) alatti Omaszta-kúria és Foglalkoztató épület:
A tervezett állapot a 7/2006 TNM rendelet 6. § (5) és (6) bekezdéseinek b) pontjaiban megfogalmazott
követelményeknek megfelelően és költségoptimalizált követelmény szintjének megfelelősségét
megvalósítottuk. A homlokzat utólagos hőszigetelését, a zárófödémek utólagos hőszigetelését, központi
fűtésrendszer korszerűsítését, homlokzati nyílászárók cseréjét/korszerűsítését valósítottuk meg a
kivitelezés során. A projekt megvalósítása során a foglalkoztató épületben a projektarányos
akadálymentesítést az előírtaknak megfelelően megvalósítottuk, amely magában foglalta az
akadálymentes bejárat és az akadálymentes WC kialakítását is. A projekt megújuló energiahasznosító
rendszer (HMKE) kiépítését tartalmazta.
A Békéscsaba, Szigligeti utca 3. szám (hrsz.: 3083) alatti óvoda épülete:
A tervezett állapot a 7/2006 TNM rendelet 6. § (5) és (6) bekezdéseinek b) pontjaiban megfogalmazott
követelményeknek megfelelően és költségoptimalizált követelmény szintjének megfelelősségét
megvalósítottuk. A homlokzat utólagos hőszigetelése, a zárófödémek utólagos hő- és vízszigetelése,
központi fűtésrendszer korszerűsítése, homlokzati nyílászárók cseréje/korszerűsítése történt meg a
kivitelezés során. A projekt megvalósítása során a projektarányos akadálymentesítést az előírtaknak
megfelelően történt, amely magában foglalta az akadálymentes bejárat és az akadálymentes WC
kialakítását is. A projekt megújuló energiahasznosító rendszer (HMKE) kiépítését is tartalmazta.
Projektben megvalósult:
A létesítmények nem tartalmaznak szórt azbesztet. A tervezéskor és a megvalósítás során is a
környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat maradéktalanul betartottuk. A beruházás nem
volt kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem. A projekt eredményeként a létesítmény
energiaigénye csökken és ennek következtében az ÜHG – kibocsátása is csökken. A projekt
környezetének ökológiai állapotára és a vizek állapotára kockázata nem volt, valamint a klímakockázati
tényezője sem volt. A beavatkozások tervezésekor a technológia semlegesség volt irányadó.
Kedvezményezett vállalta a projekt 5 éves fenntartási kötelezettségét.
További információ kérhető:
Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
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