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MAGYARORSZÁGI SAJÁTJOGÚ METROPOLITAI EGYHÁZ

SAJTÓKÖZLEMÉNY
KEHOP-5.2.3-16-2016-00002 számú GÖRÖGKATOLIKUS METROPÓLIA ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI
FELÚJÍTÁSA projekt indításáról
A Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház (4025 Debrecen, Petőfi tér 8.) a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program KEHOP-5.2.3 „Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló
energiaforrás hasznosításának lehetőségével” tárgyú felhívására a 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozattal
elfogadott éves fejlesztési keretben nevesítve, 2016.10.17. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a
Támogató 2016.10.21. napon kelt támogató döntés szerint 290 000 000 Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesített.
A támogatás célja, hogy a közfeladatot ellátó, államilag elismert egyházi intézmények tulajdonában álló,
vagy vagyonkezelt épületek energiahatékonysági felújítása során a Partnerségi Megállapodásban is
megfogalmazásra kerülő alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás megtörténjen.
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program elsősorban és közvetlenül az energia- és erőforrás
hatékonyság növeléséhez járul hozzá.
A projektben összesen hat helyszínen az épületek hőtechnikai adottságainak javítása utólagos
hőszigeteléssel, homlokzati hőszigeteléssel, nyílászárók cseréje, az intézmények fűtési, hűtési, szellőztetési
és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése, megújuló energiafelhasználásra hőszivattyú
alkalmazását alapfűtésre, fűtésrásegítésre és napelemek alkalmazását hálózati, villamosenergia-termelés
céljából beruházásokra nyert támogatást.

A projekt második helyszínén a 4024 Debrecen, Vígkedvű Mihály utca 5. a Szent Efrém Debreceni
Görögkatolikus Óvoda épület energetikai felújítási munkálatai kezdődhetnek meg a tanév végén
tervezetten 2017. június 19-én.
A sikeres közbeszerzési folyamat eredményeképpen a Mega-Bau 2003 Kft-vel a kivitelezési szerződés
megkötése folyamatban van, a vállalási ár 59.271.884.-Ft.

A Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Óvoda épületét 2011—
ben kapta meg ingyenes használatra a Hajdúdorogi Egyházmegye Debrecen város Önkormányzatától.
2012. szeptemberében egy csoporttal indult görögkatolikus szellemiségű óvoda mára már 4 csoporttal
működik, 100 kisgyermeknek nyújt nyugodt, szeretetteljes légkört, kiváló felkészülést biztosítva az iskolához.
Az óvoda épülete 1910-es években épült, a Vígkedvű Mihály utca egyetlen megmaradt, eredeti

homlokzatával rendelkezik. Az átvételkor nagyon rossz műszaki állapotú épületet a Hajdúdorogi
Főegyházmegye az évek során felújította, alkalmassá téve az óvodai működésnek, azonban az épület
átfogó épületenergetikai fejlesztése szükséges.
A kivitelezési munkák tervezett befejezése 2017. szeptember.
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