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EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

   

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program támogatási rendszer keretében megjelent „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 

(TOP-6.5.1-15) című felhívásra. Ennek keretében az „Óvodák energetikai korszerűsítése Egerben” (TOP-

6.5.1-15-EG1-2016-00003) című projekt megvalósításához 221.966.061.- forint vissza nem térítendő 

támogatást nyert el, melyet az Önkormányzat további 39.015.138.- forint önerő biztosításával egészített ki. 

 

A projekt átfogó célja az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb 

energiagazdálkodásának elősegítése volt. Ezen belül fontos célkitűzés volt továbbá, hogy a város tulajdonában lévő 

intézmények, épületek energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése az egyes beruházások a fosszilis 

energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják. 

A projekt keretében három egri óvoda, a Benedek Elek Óvoda Joó János Tagóvoda (3300 Eger Kallómalom út 1-

3.), a Szivárvány Óvoda Eszterlánc Tagóvoda (Eger, Remenyik Zsigmond u. 17.), és a Ney Ferenc Óvoda 

Gyermekkert Tagóvoda (3300 Eger, Nagyváradi út 1) energetikai felújítása valósult meg. 

Benedek Elek Óvoda Joó János Tagóvoda (3300 Eger Kallómalom út 1-3.): 

Az energiatakarékosság érdekében az épületet hőszigeteléssel látták el, a nyílászárókat korszerű kialakításúra 

cserélték. A hőszigetelés kiterjedt a homlokzatokra, lábazatokra és a tetőfödémekre is. Szúnyoghálót szereltek fel a 

konyhai helyiségek ablakaira, valamint a csoportszobák egy-egy nyílószárnyára. Az előtetők is felújításra kerültek. 

 

Szivárvány Óvoda Eszterlánc Tagóvoda (Eger, Remenyik Zsigmond u. 17.): 
 
Az energiatakarékosság érdekében az épületet szintén hőszigeteléssel látták el, a nyílászárókat korszerűbbre 

cserélték. Megvalósult a homlokzatok, lábazatok és a tetőfödémek hőszigetelése is, valamint az előtetők felújítása 

is megtörtént. 

 
Ney Ferenc Óvoda Gyermekkert Tagóvoda (3300 Eger, Nagyváradi út 1): 
 
Az energiatakarékosság érdekében az épületet szintén hőszigeteléssel látták el, a nyílászárókat korszerűbbre 

cserélték. Megvalósult a homlokzatok, lábazatok és a tetőfödémek hőszigetelése is. A régi épület födémén a meglévő 

ásványgyapot hőszigetelésre további 12 cm lágy kőzetgyapot szigetelés került. 

 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a 

Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. 

 


