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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
ÉPÜLETENERGETIKAI BERUHÁZÁSOK FEJEZŐDTEK BE SIKERESEN HATVANBAN. ÖSSZESEN 

HAT KÖZINTÉZMÉNYT ÚJÍTOTTAK FEL, JELENTŐS EU TÁMOGATÁSSAL - KEOP-5.5.0/A/12-2013-

0143 

 

Az elmúlt hónapokban így korszerűsítették a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, a Hatvani Varázskapu 

Óvoda, a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda, a Voke Liszt Ferenc Művelődési Ház, a Százszorszép Óvoda és 

a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola épületét. A beruházás 528,8 

millió támogatást kapott az Európai Unió Kohéziós Alapjából. A beruházás azért vált szükségessé, mivel az 

épületek hőtechnikai megoldásai már nem feleltek meg a modern kor követelményeinek. A felújítás 

kezdetekor a legfontosabb szempont az volt, hogy csökkenjenek az üzemeltetési költségek, miközben a 

környezetvédelmi szempontokra és az energiahatékonyságra is figyelnek. Mindegyik épületben kicserélték 

a külső nyílászárókat, a homlokzatra hőszigetelés került valamint a tetőt is szigeteléssel látták el. A 

beruházásnak köszönhetően az épületek nemcsak komfortosabbak lettek, hanem megvalósult az eredeti 

cél is, hiszen az intézmények fűtéséhez kevesebb energiára lesz szükség, így a fenntartási költségek is 

csökkennek. A projektzáró rendezvényen Horváth Richárd, Hatvan város polgármestere a beszédében 

elmondta: "Nagy öröm számomra, hogy megújultak intézményeink. Annak pedig különösen örülünk, hogy 

nemcsak az eredetileg tervezett három intézményt tudtuk felújítani, hanem újabb forrást kaptunk további 

három korszerűsítésére is. A beruházással így több évtizedes elmaradást pótoltunk, amelyeket 

természetesen továbbra is folytatni szeretnénk a hatvaniak érdekében." Az eredeti tervek szerint ugyanis 

Hatvan Városa három intézmény, a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, a Hatvani Varázskapu Óvoda 

és a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda felújítását tervezte, amelyre 170 millió forint támogatást kapott az 

Európai Unió Kohéziós Alapjától. A támogatási szerződést azonban 2015-ben módosították, és 

megemelték további 358,8 millió forinttal, aminek köszönhetően további három intézményt, a Voke Liszt 

Ferenc Művelődési Házat, a Százszorszép Óvodát és a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és 

Képességfejlesztő Általános Iskolát is korszerűsítették. A beruházást így összesen 528,8 millió forintos 

támogatásból valósították meg, amely a teljes költség 85 százalékát teszi ki. 

 

 

 

 

 

 

 

További információ kérhető: 

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 

Pályázati Osztály 

06 37 524 -305 

 

 

 


