Megkezdődik a Sarkadi Járási Hivatal energetikai felújítása
Folytatódik a Békés Megyei Kormányhivatal tudatos ingatlangazdálkodása, hiszen 7 középület
energetikai fejlesztésére kerül sor európai uniós forrásból, összességében 1 milliárd forint
értékben.
Annak érdekében, hogy a területi közigazgatás hatékonyan tudjon működni, fontos az
energetikai hatékonyság növelése is. A több hónapos előkészítő munka eredményeképpen
elinduló beruházás részeként a Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivatal
épületének energiatakarékossága és megújuló forrásból származó energiafelhasználásának
fokozása is megvalósul.
A fejlesztésnek köszönhetően az épület üzemeltetési költsége nagymértékben csökkenni fog,
így pénzt tudunk megtakarítani a magyar állampolgárok adójából.
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Középületek kiemelt épületenergetikai
fejlesztése tárgyú projektje ahhoz kíván segítséget nyújtani, hogy a jövő nemzedéke számára
megteremtődhessen a megfelelő energiabiztonság az épületek energiahatékonyságának
javításával. Magyarországon az energiafelhasználás mintegy 40%-a az épületeken belül
történik. Ha ezeket jól szigeteljük, és megújuló energiaforrásokat használunk, további energiamegtakarítást tudunk elérni, amellyel egyrészt gyermekeink, unokáink nemzedékeinek
energiabiztonságát is megteremtjük, másrészt hozzájárulunk a zöldgazdaság fejlesztéséhez is.
Magyarország Kormánya célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé
történő elmozdulást, mely célt a költségvetési szervek együttműködésével tervez
megvalósítani. Ezzel összhangban a Békés Megyei Kormányhivatal a KEHOP-5.2.2
Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései tárgyú pályázati konstrukció keretében 7
középület felújításával szándékozik növelni az energiamegtakarítást és csökkenteni az
épületek energiafelhasználását.
A projekt célja, hogy az ingatlanok fenntartási költségének csökkentésével adóforintok
kerüljenek megtakarításra.
Az energiahatékonyság növeléséhez az épület homlokzati hőszigetelése, a nyílászárók
korszerűsítése valamint napelemes rendszerek telepítése járul hozzá.
A KEHOP-5.2.2 projekt keretében a Békés Megyei Kormányhivatal hét épületét érintően a
felújítások elsősorban építészeti és gépészeti munkákra terjednek ki.
Sarkadon a Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivatal Szent István tér 7. szám alatti
épületének energetikai korszerűsítése bruttó 48,5 millió forintból fog megvalósulni. Az épület
homlokzatára hőszigetelés kerül, a korszerűtlen nyílászárókat kicserélik korszerű, hőszigetelt
műanyag ablakokra, valamint alumínium bejárati ajtókra. A fűtés korszerűsítéséhez a régi
kazánokat új kondenzációs kazán váltja fel. A radiátorokra felszerelt beszabályozott
termosztatikus szelepek a helyiségek állandó hőmérsékletéről gondoskodnak, így elkerülhető
lesz a helyiségek alul- vagy túlfűtése. Az épület tetejére telepítendő, 141 db panelből álló
napelemes rendszer üzemeltetése jelentős villamos energia megtakarítást eredményez majd a
hivatal számára.
A munkaterület 2016. szeptember 1-jén került átadásra, s a kivitelezési munkálatok várhatóan
ez év végéig befejeződnek.

A projekt eredményeként összességében jobb energetikai hatékonysággal rendelkező épület
áll majd a hivatalba betérő állampolgárok rendelkezésére. Az épület földgáz fogyasztása
várhatóan 45%-al, az elektromos áram fogyasztása pedig várhatóan 90%-al csökken majd a
beruházás következtében.
A kivitelezés időtartama alatt az épületben természetesen „üzemel” a hivatal azon
feladatellátás tekintetében ami itt valósul meg, nevezetesen a kormányablak osztály, a
földhivatali osztály és a hatósági osztály feladatellátása. Ezen munkálatok alatt
kellemetlenségek, kényelmetlenségek lehetnek mintegy 2 hónap alatt mind az itt dolgozó állami
tisztviselők, mind a szolgáltatást igénybevevő polgárok viszonylatában, de azon leszünk, hogy
ez kevésbé zavarja a gyors, hatékony eddig követett eljárásrendeket. Bízunk abban, hogy a
felújítás révén egy korszerű, megújult épületben még magasabb szinten tudunk munkát
végezni, közigazgatási szolgáltatást nyújtani.
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