
 

 

 

 

 

„A Békés Megyei Kormányhivatal két épületének energetikai felújítása”

2015.10.26

Európai Uniós és Magyar Állam által biztosított forrásból valósulhatott meg a Békés Megyei 
Kormányhivatal két épületének korszerűsítése

Több mint félmilliárd forint értékű támogatást nyert a kormányhivatal, amelynek segítségével 
építészeti, gépészeti felújítások történtek.

A projekt során a kormányhivatal központi Békéscsaba, Derkovits sor 2. szám alatti épülete, 
valamint az Orosházi Járási Hivatal Szabadság tér 3. szám alatti épületének felújítása történt meg. A
központi békéscsabai épület nyílászáróit korszerű műanyag,fa üvegezett nyílászárókra, alumínium 
ajtókra cserélték. Ezeken felül az egész épületet hőszigetelték, valamint a fűtési rendszert is 
felújították. Új kazánrendszert szereltek fel, amelyhez termosztatikus fűtőtesteket csatlakoztattak. 
Az orosházi épület 15 cm-es hőszigetelést kapott, időjárásálló, öntisztuló vékonyvakolattal, a 
lapostetőre pedig 20 cm vastagságban került polisztirol hőszigetelés, valamint új vízszigetelés. 
Háromrétegű, új nyílászárókat kapott az épület. Mindkét épület tetején napelemeket helyeztek el.

A projekt zárását követően egy új, energiatakarékos épület jött létre, amelynek költségmegtakarító-
képessége az alkalmazottak mindennapjait könnyíti meg.

Az Európai Unió által nyújtott támogatás összege 587.779.731 Ft.

„A Békés Megyei Kormányhivatal központi épületének energetikai felújítása”

 2014/07/28

Közel 500 millió forintot nyert európai uniós pályázaton a Békés Megyei Kormányhivatal a 
törzshivatal épületének energetikai korszerűsítésére. A felújításokat Békéscsabán végzik 
európai uniós forrásból, illetve a Magyar Állam támogatásával.
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Közel 500 millió forintot nyert európai uniós pályázaton a Békés Megyei Kormányhivatal a 
törzshivatal épületének energetikai korszerűsítésére. A felújításokat Békéscsabán végzik 
európai uniós forrásból, illetve a Magyar Állam támogatásával.

 

Az energetikai korszerűsítésre a kormányhivatal 2013-ban pályázott, majd decemberben sikeresen 
támogatási szerződést kötöttek. Azóta a közbeszerzési eljárások lebonyolítása és a műszaki 
előkészítés folyamatosan zajlik. A projektmenedzsment tevékenység is elindult, a kivitelezési 
munkálatok pedig előkészítés alatt vannak. 
A felújítás elsősorban építészeti, gépészeti, illetve világítási munkákra terjed ki. A kormányhivatal 
épületén a homlokzati nyílászárókat új, korszerű, műanyag nyílászárókra cserélik, alumínium 
ajtókat szerelnek fel, illetve hőszigetelik az egész épületet. Emellett korszerűsítik a fűtési rendszert, 
így helyiségenként lehet majd szabályozni a fűtést. 
A projekt eredményeként összességében jobb energetikai hatékonysággal rendelkező, modern 
épület áll rendelkezésre, nagyban segítve ezzel a kormányhivatal dolgozóit munkájuk elvégzésében,
akik így megújult környezetben fogadhatják a hivatalba betérő állampolgárokat.  

 

Az Európai Unió által nyújtott támogatás összege
499.338.600 Ft.

Békés Megyei Kormányhivatal

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.


