
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

„A BÉKÉSCSABA, DR. BECSEY OSZKÁR UTCA 25. ÉS A BÉKÉSCSABA, KÖLCSEY UTCA 15. SZÁM 

ALATTI ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE” 

TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00003 

 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

keretében a TOP-6.5.1-16 kódszámú pályázati felhívásra „A Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár utca 25. 

és a Békéscsaba, Kölcsey utca 15. szám alatti önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 

címmel pályázatot nyújtott be, mely vissza nem térítendő, 100%-os intenzitású európai uniós 

támogatásban részesült. A város a fejlesztéssel elősegíti az intézmények hatékonyabb 

energiahasználatát, a racionálisabb energiagazdálkodást. A tulajdonában lévő épületek 

energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése által hozzájárul a fosszilis energiahordozókból 

származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentéséhez is. 

 

A projekt elszámolható összköltsége 73,50 millió Ft.  

 

A projekt kedvezményezettje Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. A projekt befejezésének 

időpontja: 2019. december 31. 

 

Az épületek korszerűsítése megtörtént, a kivitelező a szerződésben vállaltakat az alábbiak szerint 

teljesítette: 

 

Dr. Becsey Oszkár utcai óvoda 

A fejlesztés eredményeként a külső falak, az épület pincefödémje és a padlásfödémje hőszigetelésre került. 

Az épület homlokzati ablakai és ajtói cserére kerültek. Megtörtént a gazdaságtalanul működő kazán cseréje, 

valamint a meglévő radiátorokra termosztatikus szelep építése. A melegvíz-ellátás korszerűsítése állótárolós 

vízmelegítő beépítésével került megoldásra, illetve háztartási méretű napelemes kiserőmű beépítésére is sor 

került. A projekt megvalósítása során a projektarányos akadálymentesítés követelményei szerint új 

akadálymentes bejárat, külső rámpa, akadálymentes WC is kialakítására került sor. 

 

Kölcsey utca 15. szám alatti óvoda 

A fejlesztés eredményeként a külső falak és az épület padlásfödémje hőszigetelésre került. Az épület 

homlokzati ablakai és ajtói cserére kerültek. Megtörtént a gazdaságtalanul működő kazán cseréje, valamint 

a meglévő radiátorokra termosztatikus szelep beépítése. A melegvíz-ellátás korszerűsítése villanybojler 

beépítésével került megoldásra, illetve háztartási méretű napelemes kiserőmű beépítésére is sor került. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A projekt megvalósítása során a projektarányos akadálymentesítés követelményei szerint új akadálymentes 

bejárat, külső rámpa, akadálymentes WC is kialakítására került sor. 

 

A tervezéskor, és a megvalósítás során is a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok 

maradéktalanul betartásra kerültek. A beruházás nem kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem. 

A projekt eredményeként a létesítmény energiaigénye csökken és ennek következtében az ÜHG kibocsátás 

csökkenni fog. A projekt környezetének ökológiai állapotára és a vizek állapotára kockázatot nem jelent, 

valamint klímakockázati tényezője sincs. A projektgazda vállalja a projekt 5 éves fenntartási kötelezettségét. 

 

 

További információ kérhető: 

Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. 

Telefon: 06 +36/66/241-784 

E-mail: bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu 

mailto:bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu

