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SAJTÓKÖZLEMÉNY   

KEHOP-5.2.10-16-2016-0027 ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁS A CSONGRÁD MEGYEI DR. BUGYI 

ISTVÁN KÓRHÁZBAN CÍMŰ PÁLYÁZATBAN TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLT AZ INTÉZMÉNY. 

 

 

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) 
keretén belül Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései tárgyú felhívást tett 
közzé, melyre Kedvezményezett KEHOP-5.2.10-16-2016-00027 azonosító számon regisztrált, 
2016.08.12. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező 
felhívás szerint, amelyet a Támogató 2016.09.30. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban 
részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett  100% vissza nem térítendő európai uniós 
támogatásban részesül. A Projekt összköltsége 103 905 110 Ft, azaz százhárommillió-
kilencszázötezer-száztíz forint. 
 

A pályázat során a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Orvos és Nővérszállója kerül felújításra az 

alábbiak szerint:  

Bádogos munkálatokon belül leginkább a teljes csapadékvíz elvezető rendszer átépítésre kerül sor. Tető 
felújítási munkálatokon belül az alábbiakat tartalmazza: A meglévő tetőszigetelést annak beépítési helyén 
meghagyjuk, a tetőn új, lejtésben kialakított hőszigetelés készül, majd annak mechanikai rögzítését követően 
új csapadékvíz szigetelő réteg kerül a lapostetőre. Az alsó rétegben fektetett üvegfátyol hordozó rétegű 
lemez mechanikai rögzítései kiegészítő szigetelését fedését követően a lángolvasztásos hegesztéssel 
készülő UV védelmet biztosító fedő réteg készül el. A pályázat során sor kerül a nyílászárókkal cseréjére is. 
Ezáltal  lehetőség nyílik megfelelő záró szigetelő képességű, megfelelően működtethető nyílászáró 
szerkezetek biztosítására. A homlokzati nyílászárók mindegyike cserére kerül, minden homlokzati nyílásba 
új nyílászáró kerül beépítésre - Homlokzatképzési munkák A lábazatok mentén a járdákat el kell bontani. A 
lábazatok felületeit a jelenlegi terepszinttől 50 cm-es mélységig meg kell tisztítani. Az utólagos lábazati 
hőszigetelést a jelenlegi terepszinttől 25 cm-es mélységig le kell vezetni. A hőszigetelés kivitelezését 
követően beton térkő burkolatos járdákat kell kialakítani. A teljes lábazati és homlokzati felületet át kell 
vizsgálni,a repedezett, málló alapvakolati felületeket az utólagos hőszigetelés előtt el kell távolítani, a 
bizonytalan tapadású vakolati rétegeket le kell verni. A hőszigetelő lapokat csak ezt követően lehet 
felhelyezni a szakmai követelményeknek megfelelően. - Napelemek telepítésével kapcsolatos munkák 59 db 
255 Wp polikristályos napelem rendszer telepítése, melynek összteljesítménye: 16549,5 kWh/év. 


