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MAGYARORSZÁGI SAJÁTJOGÚ METROPOLITAI EGYHÁZ

SAJTÓKÖZLEMÉNY
JÓ ÜTEMBEN HALAD A GÖRÖGKATOLIKUS METROPÓLIA ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI
FELÚJÍTÁSA
Mint arról már korábban hírt adtunk a Görögkatolikus Metropólia és a Hajdúdorogi Főegyházmegye 2016ban
290 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a KEHOP-5.2.3-16-2016-00002 számú
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program KEHOP-5.2.3 „Egyházak épületenergetikai
fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével” támogatás keretében.
A projektben összesen hat helyszínen a sikeres közbeszerzési eljárások lefolytatása után kezdődtek el a
beruházások.
Elsőként a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Papnevelő Intézet (4400
Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 5.) újul meg. A bruttó 126 millió Ft-os építési munkákat a KOSZ-ÉPTEK
Kft. végezte el, hamarosan átadásra kerül az energetikai felújítással érintett épületrész a megadott
határidőre. Az épület energiahatékonysági felújítása tetőtéri nyílászárók cseréje, tető szigetelés, padlás
födém és padlásfal szigetelése, a gépészeti korszerűsítésben levegős hőszivattyús és kondenzációs
gázkazános fűtési és melegvizes rendszer építésével valósult meg. A Projektben megújuló energia
felhasználására 43 kWp teljesítményű Napelemes rendszer telepítenek.

A projekt következő helyszínén a Szent Efrém Debreceni Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, AMI
4024 Debrecen, Vígkedvű Mihály utca 5. szám alatt a kivitelezési munkák az óvodások nyári szünetének
első napján megkezdődtek. A sikeres közbeszerzési eljárásban a nyertes pályázó az Óvoda utcafronti
épületére a becsült ártól jóval kedvezőbb ajánlatott tett, így lehetőség adódik arra, hogy a tornaterem épülete
mely 118 nm hasznos alapterületű és igen rossz állapotú, is felújításra kerüljön. A kivitelezési munkákat az
utcafronti épület külső hőszigetelését, homlokzati nyílászáró cseréjét, fűtés korszerűsítését és napelem
telepítését a MEGA-BAU 2003 Kft. végzi, bruttó 75 millió Ft építési költséggel, a további épületre a
közbeszerzés folyamatban van.

A nyár folyamán a Szent Bazil Oktatási Központ 4087 Hajdúdorog, Petőfi tér 1. szám alatti Általános
Iskola 40 kWp teljesítményű Napelemes rendszert kap, melyre a Kujbusszer Szerelőipari Kft tett érvényes
ajánlatot összesen bruttó 15 millió Ft értékben.

A projektben a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat működtetésében lévő három hajdúnánási
lakásotthon, a Jókai utca 22., Polgár utca 77. és a Lehel utca 1/a. szám alatti épületek is energetikai
felújításban részesülnek utólagos hőszigeteléssel és napelemes rendszer telepítésével, hogy a házak
energiaigényének csökkenésével megtakarított forintok a gyermekek jólétéhez hozzájárulhassanak. A
kivitelezők kiválasztása folyamatban van.
A kivitelezési munkák itt is hamarosan megkezdődnek.

További információ a projektről: http://hd.gorogkatolikus.hu/adattar-beruhazasok
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