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Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata sok éve elkötelezte magát a fenntartható fejlődés mellett. 

A kerület komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a köz- és magánintézmények energetikai korszerűsítése 

megvalósuljon, ezáltal a kerület épületállományának minél nagyobb hányada feleljen meg az elvárt környezeti 

fenntarthatósági és gazdaságossági szempontoknak. Az uniós csatlakozás óta az önkormányzat számos nagyszabású 

projekttel – mint például a Faluház-projekt, vagy a Kerék Általános Iskola és Gimnázium energetikai korszerűsítése – 

bizonyította, hogy a gyakorlatban is kész tenni ezekért a célokért. 

 

A fenntartható fejlődés szellemében pályázott Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az Új Széchényi Terv KEOP-5.5.0/A/12 

számú, „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” elnevezésű kiírására is. Három nyertes 

pályázata közül az “Óbudai oktatási és szociális intézmények energetikai korszerűsítése” című a II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola, a Szél utcai Bölcsőde és a vele egy helyrajzi számon működő Szivárvány Óvoda, valamint a Dr. Béres József 

Általános Iskola Királyok útja 178/e tagiskolája (a „Kiserdei Általános Iskola”) energetikai korszerűsítésére nyert el 

támogatást.  Ennek alapján a három helyszínen sor kerül az épületek külső oldali hőszigetelésére, a külső nyílászárók 

cseréjére és a fűtési rendszer korszerűsítésére is. A beruházásnak köszönhetően következő telet már korszerűbb és 

komfortosabb körülmények között várhatják a gyerekek. 

 

 

Projekt címe: Óbudai oktatási és szociális intézmények energetikai korszerűsítése 

Projekt azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0116 

A projekt elszámolható költsége: 350 503 200 Ft 

Támogatás összege: 297 927 720 Ft 

Közbeszerzési eljárás keretein belül kiválasztásra kerültek a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, a Szél utcai 

Bölcsődében, a Szivárvány Óvodában és a Dr. Béres József Általános Iskola Királyok útja 178/e tagiskolájában sorra 

kerülő energetikai fejlesztések tervezését és kivitelezését lebonyolító cégek. A május 22-i nyitórendezvényt követően a 

munkaterületek átadásra kerülnek a kivitelezők részére. 
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