
Zalaszentgrót és Keszthely sem marad ki a sorból 

1 milliárd forintos energiatakarékossági fejlesztés Zalában 

 

A Zala Megyei Kormányhivatal a KEHOP-5.2.2-16-2016-00018 azonosítószámú, a „Zala 

Megyei Kormányhivatal épületeinek energetikai fejlesztése” elnevezésű nyertes pályázatnak 

köszönhetően 10 épületén valósít meg energetikai fejlesztést.  

A beruházás keretében - épületenként eltérően - a határoló szerkezetek hőszigetelése, a 

nyílászárók cseréje, világításkorszerűsítés, fűtéskorszerűsítés, valamint napelemes rendszer 

kiépítése valósul meg.   

A megye 4 településén indult, összesen 971 033 498 Ft összegű energetikai beruházás a 

Keszthelyi Járási Hivatal, illetve a Zalaszentgróti Járási Hivatal épületeit is érinti, előbbit 19 

939 000 Ft., utóbbit 92 376 056 Ft beruházási költséggel. A beruházás értéke így összesen 

112 315 056 Ft.  

A felújítás részleteit projektindító, sajtónyilvános eseményen november 11-én, pénteken 

mutatták be Zalaszentgróton. 

A rendezvényen - amelyen többek között jelen volt Rétvári Róbert, a Zalaszentgróti Járási 

Hivatal vezetője és Baracskai József, Zalaszentgrót polgármestere is - dr. Sifter Rózsa 

kormánymegbízott hangsúlyozta, hogy a tíz hivatalban elvégzendő felújítások, korszerűsítések 

évi 50 millió forint energiaköltség megtakarítást jelentenek a Zala Megyei Kormányhivatalnak. 

Ezen túl megszépülnek a városképi szempontból is fontos épületek, ráadásul a dolgozók 

kulturáltabb körülmények között fogadhatják az állampolgárokat. A zalaszentgróti és a 

keszthelyi épület rekonstrukciója egyébként mintegy 9 milliós megtakarítást eredményez egy 

évben. Dr. Sifter Rózsa kiemelte, hogy Zala 1 milliárd forintos pályázati sikere párját ritkítja az 

országban, s mindez a Zala Megyei Kormányhivatal szakembereinek kiváló munkájának 

köszönhető. A hivatal egyébként felkészült arra is, hogy újabb pályázati kiírás esetén azonnal 

kész anyagot tudnak beadni, mert további hat épület előkészítése történt meg. 

Akárcsak a zalaszentgróti, úgy a keszthelyi épületre is régóta ráfért a felújítás. Utóbbinál 

nehezíti a helyzetet, hogy örökségvédelem alatt áll, vagyis szigorú előírások érvényesek a 

rekonstrukciónál. 

Manninger Jenő, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, hogy a keszthelyi épület a 

város frekventált részén található, vagyis elérkezett a felújítás ideje. Mint mondta, a 

kormányzati program fontos része az energiahatékonyság növelése, a korszerűsítés. Emellett 

nem mindegy, hogy a polgárok milyen körülmények között intézhetik hivatalos ügyeiket. 


