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HAJDÚDOROGI FŐEGYHÁZMEGYE

SAJTÓKÖZLEMÉNY
MINDEN HELYSZÍNEN ELINDULT AZ ENERGETIKAI BERUHÁZÁS

Hajdúdorogi Főegyházmegye a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program KEHOP-5.2.3
„Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével” három
projektben nyert támogatást összesen 550 000 000 Ft értékben, tavasszal elindultak a közbeszerzések a
beruházások kivitelezőinek kiválasztására, mára már minden projekthelyszínen elindult a beruházás, a
Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium pedig a befejezéshez közeledik.

A KEHOP-5.2.3-16-2016-00054 számú támogatásban a Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium
4025 Debrecen, Petőfi tér 9. és a Kapitány utcai lakásotthon 4080 Hajdúnánás, Kapitány utca 24. szám alatti
épületek újulnak meg.
A Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium kivitelezési munkái a terveknek megfelelően
hamarosan befejeződnek, a kivitelezést a MB Trend-Ép Kft végzi bruttó 107 millió Ft beruházási értékkel.
A nyílászárók cseréjével és a külső homlokzat hőszigetelésével nem csak a projektben vállalt hőtechnikai
adottságok javítása teljesül, hanem az épület méltó szomszédja lesz a Debrecen, Petőfi tér 8. szám alatt
található májusban átadott impozáns Érseki Hivatalnak.
A Projekt tervezett bruttó összköltsége 121 625 557 Ft, melyhez 110 000 000 Ft támogatást kapott a
Főegyházmegye.
4080 Hajdúnánás, Kapitány utca 24. szám alatti épület kivitelezőjének kiválasztása folyamatban van.
A KEHOP-5.2.3-16-2016-00055 számú támogatásban Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola
(4254 Nyíradony, Árpád tér 10. szám) alatti épület hőtechnikai adottságainak javítása utólagos
hőszigeteléssel, homlokzati hőszigeteléssel, nyílászárók cseréje, az intézmények fűtési, hűtési, szellőztetési
és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése és napelemek alkalmazása hálózati, villamosenergiatermelés céljából valósul meg. A beruházás kivitelezését a DH Szerviz Kft. végzi, a beruházás értéke bruttó
174 millió Ft, melyhez 160 millió forint támogatást nyert a Hajdúdorogi Főegyházmegye. A kivitelezés
elindult, a belső munkálatok a szeptemberi zavartalan iskolakezdésre elkészülnek, a külső munkák pedig
novemberben érnek véget.

A KEHOP-5.2.3-16-2016-00056 számú támogatásban sok változás történt, mert a projektben tervezett
épületek az energetikai felmérések és kiviteli tervek összehangolása után a pályázati felhívásban szereplő
kötelezően megvalósítandó feladatok megfelelésében jóval magasabb beruházási költségbe kerültek volna,
mint az az előzetes becslésekben szerepelt.

A támogatásból a DIENES LÁSZLÓ GÖRÖGKATOLIKUS GIMNÁZIUM, EGÉSZSÉGÜGYI
SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 4032 Debrecen, Thomas Mann u. 16. szám alatti épület kerül
energetikai felújításra.
A lefolytatott sikeres közbeszerzésben a nyertes árajánlatadó MB Trend-Ép Kft bruttó 261 millió Ft-os
ajánlatot tett, így a másik épület a Szinaxis Görögkatolikus Diákotthon (1112 Budapest, Hegyalja út 113.)
felújítása más támogatási formából fog megvalósulni. A kivitelezési ár nagysága mutatja, hogy a 2016-ban
Hajdúdorogi Főegyházmegye fenntartásába került épület erősen leromlott állapotban van. Az épület
energiahatékonysági felújítása mellet a fenntartó saját forrásból a belső és a konyha felújítást is elvégzi,
hogy a következő tanévben az intézmény diákjai, tanárai megfelelő körülmények között kezdhessék meg
munkájukat.
A kivitelezés a napokban elindul, a belső felújítások a tanévnyitóra elkészülnek.

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