
  
 

 

„A  BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉPÜLET

BÉKÉSCSABAI JÁRÁSI HIVATAL 

VALAMINT A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

FŐOSZTÁLY 

 
Sikeresen pályázott a Békés Megyei Kormányhivatal, és 1,2 milliárd forint vissza nem térítend
nyert „A Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek
számú projekt megvalósítására a Széchenyi 2020 program keretében. A beruházás hozzájárul az épületek 
energiatakarékosságának és megújuló forrásból származó energiafelha
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztése tárgyú 
projektje ahhoz kíván segítséget nyújtani, hogy a jöv
energiabiztonság az épületek energiahatékonyságának javításával.
 
Magyarországon az energiafelhasználás mintegy 40%
megújuló energiaforrásokat használunk, 
unokáink nemzedékeinek energiabiztonságát i
s megteremtjük, másrészt hozzájárulunk a zöldgazdaság fejlesztéséhez is. Magyarország Kormánya célul t
alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történ
együttműködésével tervez megvalósítani. 
„Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” cím
növelje az energiamegtakarítást és csökkentse az épületek energiafelhasználását. Az energiahatékonyság növeléséhez 
az épületek homlokzati hőszigetelése, a nyílászárók korszer
hozzá. 
 
A beruházás részeként Békéscsabán a Békéscsabai Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási F
illetve a Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási F
épületének energetikai korszerűsítése 2016. szeptember 15. napja és 2017. május 10. napja között megvalósult. 
épület homlokzatára 3.809 m2, padlástéri födémre 758 m
hőszigetelés került. A korszerűtlen nyílászárók helyett
tetősíkablak, 6 db szekcionált kapu, valamint 
korszerűtlen és gazdaságtalan régi kazánokat
radiátorokra felszerelt 377 db beszabályozott termosztatikus szelepek a helyiségek állandó h
gondoskodnak, így elkerülhető lesz a helyiségek alul
kW teljesítményű, 268 db panelből álló napelemes rendszer üzemeltetése jelent
eredményez. A projekt eredményeként összességében jobb energetikai hatékonysággal rendelkez
hivatalba betérő állampolgárok rendelkezésére. Az épület földgáz fogyasztása várhatóan 60%
költsége várhatóan 40%-kal csökken a beruházás következtében.
KEHOP-5.2.2 forrásból valósult meg. 
 
 
Vezető tervező:  Bozó András okl. építészmérnök
Kivitelező:  PI-Luther Konzorcium
Konzorciumvezető: Proszerv Kft. 5600 Békéscsaba, Luther u. 12.
Konzorcium tag:  Innoconsys Kft. 5700 Gyula, Bokody u. 11. fsz.
Műszaki ellenőr:  ÉMI Nonprofit Kft.
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IVATAL CSALÁDTÁMOGATÁSI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI
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ŐOSZTÁLY ÉPÜLETÉNEK ÁTADÓ ÜNNEPSÉGE  
 

2017. NOVEMBER 9. 

Sikeresen pályázott a Békés Megyei Kormányhivatal, és 1,2 milliárd forint vissza nem térítend
yei Kormányhivatal épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP

számú projekt megvalósítására a Széchenyi 2020 program keretében. A beruházás hozzájárul az épületek 
energiatakarékosságának és megújuló forrásból származó energiafelhasználásának fokozásához.
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztése tárgyú 
projektje ahhoz kíván segítséget nyújtani, hogy a jövő nemzedéke számára megteremt

z épületek energiahatékonyságának javításával. 

Magyarországon az energiafelhasználás mintegy 40%-a az épületeken belül történik. Ha ezeket jól szigeteljük, és 
megújuló energiaforrásokat használunk, további energia-megtakarítás tudunk elérni, amellyel egyrészt 
unokáink nemzedékeinek energiabiztonságát i 

hozzájárulunk a zöldgazdaság fejlesztéséhez is. Magyarország Kormánya célul t
ocsátású gazdaság felé történő elmozdulást, mely célt a költségvetési szervek 

ködésével tervez megvalósítani. A projekt célja, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal a KEHOP
„Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” című pályázati konstrukció keretében 10
növelje az energiamegtakarítást és csökkentse az épületek energiafelhasználását. Az energiahatékonyság növeléséhez 

szigetelése, a nyílászárók korszerűsítése valamint napelemes rendszerek

Békéscsabai Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási F
Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály Luther utca 3. szám alatti

űsítése 2016. szeptember 15. napja és 2017. május 10. napja között megvalósult. 
, padlástéri födémre 758 m2 valamint az alulról hűlő

yílászárók helyett 3 rétegű üvegezéssel ellátott 372 db m
valamint 9 db hőszigetelt alumínium homlokzati nyílászáró

tlen és gazdaságtalan régi kazánokat 3 db új 80 kW teljesítményű kondenzációs kazán váltotta fel.
beszabályozott termosztatikus szelepek a helyiségek állandó h

 lesz a helyiségek alul- vagy túlfűtése. Az épület tetejére telepített
ől álló napelemes rendszer üzemeltetése jelentős villamos energia megtakarítást 

eredményez. A projekt eredményeként összességében jobb energetikai hatékonysággal rendelkez
 állampolgárok rendelkezésére. Az épület földgáz fogyasztása várhatóan 60%

kal csökken a beruházás következtében. Az építési beruházás kivitelezése 316.556.095,

Bozó András okl. építészmérnök 
Luther Konzorcium 

Proszerv Kft. 5600 Békéscsaba, Luther u. 12. 
Innoconsys Kft. 5700 Gyula, Bokody u. 11. fsz. 
ÉMI Nonprofit Kft. 2000 Szentendre, Dózsa Gy u. 26. 

EINEK ENERGETIKAI FE JLESZTÉSE” 

ÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI  FŐOSZTÁLY 

 ÉS FOGLALKOZTATÁSI 

Sikeresen pályázott a Békés Megyei Kormányhivatal, és 1,2 milliárd forint vissza nem térítendő uniós támogatást 
KEHOP-5.2.2-16-2016-00010 

számú projekt megvalósítására a Széchenyi 2020 program keretében. A beruházás hozzájárul az épületek 
sználásának fokozásához. 

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztése tárgyú 
 nemzedéke számára megteremtődhessen a megfelelő 

Ha ezeket jól szigeteljük, és 
megtakarítás tudunk elérni, amellyel egyrészt gyermekeink, 

hozzájárulunk a zöldgazdaság fejlesztéséhez is. Magyarország Kormánya célul tűzte ki az 
 elmozdulást, mely célt a költségvetési szervek 

, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal a KEHOP-5.2.2 
trukció keretében 10 középület felújításával 

növelje az energiamegtakarítást és csökkentse az épületek energiafelhasználását. Az energiahatékonyság növeléséhez 
sítése valamint napelemes rendszerek telepítése járul 

Békéscsabai Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 
őosztály Luther utca 3. szám alatti 

sítése 2016. szeptember 15. napja és 2017. május 10. napja között megvalósult. Az 
űlő födémre 903 m2 utólagos 

372 db műanyag ablak, 57 db fa 
nyílászáró került beépítésre. A 

kondenzációs kazán váltotta fel. A 
beszabályozott termosztatikus szelepek a helyiségek állandó hőmérsékletéről 

re telepített 2 db összesen 69,68 
ős villamos energia megtakarítást 

eredményez. A projekt eredményeként összességében jobb energetikai hatékonysággal rendelkező épület áll majd a 
 állampolgárok rendelkezésére. Az épület földgáz fogyasztása várhatóan 60%-kal, az elektromos áram 

Az építési beruházás kivitelezése 316.556.095,-Ft 
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KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV 
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MEGHÍVÓ 
BÉKÉS MEGYEI KORMÁNY HIVATAL LUTHER UTCAI
 
 
 
 
A Békés Megyei Kormányhivatal meghívja Önt a
Luther utcai épületének átadó ünnepségére.
Időpont:   2017. november 9.  
Helyszín: Békés Megyei Kormányhivatal

   Békéscsabai Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztos ítási 
 5600 Békéscsaba Luther u. 3. 
A Békés Megyei Kormányhivatal a KEHOP
konstrukció keretében célul tűzte ki, hogy 
épületek energiafelhasználását. Az energiahatékonyság növeléséhez járul hozzá többek közt az épületek 
hőszigetelése, a nyílászárók korszerűsítése valamint napelemes rendszerek telepítése.
 
 
PROGRAM: 

9:50  – 10.00 REGISZTRÁCIÓ
10:00 – 10:05 KÖSZÖNTŐT MOND 
10:05 –10:20 ÜNNEPI BESZÉD

KÉPVISELŐ 
10:20 –10:35 ÁTADÓ BESZÉDET MOND

IRÁNYÍTÁSÁÉRT FELEL
10:35 – 10:45 HIVATALOS ÁTADÁS 
 
Megjelenésére feltétlenül számítunk! 
 
 
 
Kérem, hogy szíveskedjen részvételi szándékát jelezni: 
rendezvenybcsjh@bekes.gov.hu címen vag
 

 

 

 

 

KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM 

HIVATAL LUTHER UTCAI  ÉPÜLETÉNEK ÁTADÓ ÜNN

A Békés Megyei Kormányhivatal meghívja Önt az európai uniós forrásból felújított Békés M
épületének átadó ünnepségére. 

Békés Megyei Kormányhivatal  Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási F ő

Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztos ítási Fő
 

A Békés Megyei Kormányhivatal a KEHOP-5.2.2 Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztési tárgyú pályázati 
zte ki, hogy 10 középület felújításával növeli az energiamegtakarítást és c

épületek energiafelhasználását. Az energiahatékonyság növeléséhez járul hozzá többek közt az épületek 
űsítése valamint napelemes rendszerek telepítése. 

REGISZTRÁCIÓ 
T MOND – DR. TAKÁCS ÁRPÁD KORMÁNYMEGBÍZOTT 

ÜNNEPI BESZÉDET MOND – VANTARA GYULA ORSZÁGGY
 

ÁTADÓ BESZÉDET MOND – PALICH ETELKA TERÜLETI KÖZIGAZGATÁS 
IRÁNYÍTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR
HIVATALOS ÁTADÁS  

Kérem, hogy szíveskedjen részvételi szándékát jelezni: 2017. november
címen vagy a 66/ 528-322 telefonszámon.  

 

ÉPÜLETÉNEK ÁTADÓ ÜNN EPSÉGE 

Békés Megyei Kormányhivatal 

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási F őosztály  
őosztály  

5.2.2 Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztési tárgyú pályázati 
középület felújításával növeli az energiamegtakarítást és csökkenti az 

épületek energiafelhasználását. Az energiahatékonyság növeléséhez járul hozzá többek közt az épületek 

TAKÁCS ÁRPÁD KORMÁNYMEGBÍZOTT  
VANTARA GYULA ORSZÁGGYŰLÉSI 

PALICH ETELKA TERÜLETI KÖZIGAZGATÁS 
S HELYETTES ÁLLAMTITKÁR 

2017. november  6. napjáig a 



  
 

 

ÁTADÓ ÜNNEPSÉG 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 


