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A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító
Hatósága KEHOP-5.2.9 azonosítószámmal rendelkező "Pályázatos épületenergetikai felhívás a
közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára" pályázati kiírás keretében Újhartyán
Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola
épületének épületenergetikai felújítására. A pályázaton a város 116 456 000 Ft összegű, vissza nem
terítendő támogatásban részesült. A támogatás mértéke: 98.13%.
Újhartyán Város Önkormányzata a KEHOP-5.2.9-16-2017-00179 számon nyilvántartott pályázatát
2017.12.12-én nyújtotta be a hatósághoz. A Támogató 2019.05.28. napon született döntése alapján
116 456 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás mértéke: 98,13%. Az projekt
összköltsége: 123 888 117 Ft. A város a munkaterületet a kivitelező számára 2019.07.15-én adta át. A
2019.szeptemberében keletkezett támogatási szerződés értelmében a beruházás még az idei
esztendőben befejeződik.
A 123,888 millió forintos beruházásnak köszönhetően a Város az Intézmény fenntartását
költséghatékonyabban tudja majd biztosítani. A kivitelezéssel december végére végeznek a
szakemberek, így már év végétől az európai uniós támogatásnak köszönhetően környezetbarát és
gazdaságosan üzemeltethető intézménnyel fog gazdagodni a város.
Az épület energetikai fejlesztése több szempontból is indokolt. Az épület hőtechnikai tulajdonságai a
készítés időpontjában érvényes előírásoknak megfeleltek, azonban ma már erősen alulméretezettek. A
projekt célja az épület hőtechnikai adottságainak javítása, valamint hőveszteségeinek csökkentése.
A korszerűsítés során kicserélik az iskola épületénben, valamint a tornateremben és az étkező eredeti
részén található nyílászárókat. Megtörténik a jelenleg meglévő betonburkolatos lábazat szigetelése,
valamint az épületek homlokzatának és mennyezetétnek hőszigetelő rendszerrel való szigetelése is.
Az uniós támogatásból finanszírozott korszerűsítésnek köszönhetően az Intézmény energetikai
szempontú korszerűsítése az üzemeltetési, fenntartási költségek csökkenését fogja eredményezni,
amely nemcsak az Önkormányzatnak jelent költségmegtakarítást, de a csökkenő energiahordozó
felhasználás környezetvédelmi szempontból is előnyös.
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Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 116 456 000 Ft
A projekt megvalósítási időszakának tervezett időpontja: 2019.07.15.
A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2019.12.31.
A projektről bővebb információt a www.ujhartyan.hu oldalon olvashatnak.

