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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A város távfűtés rendszerei az 1970-es évek elején épültek az akkori kor technológiai 
színvonalának megfelelően. 
Az elmúlt években több pályázaton forrást nyerve fejlesztettük a távfűtési rendszert. Ezt a 
fejlesztést tovább kívánjuk folytatni és jelenleg lehetőség nyílik egy pályázat benyújtására.  
A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnál meghirdetésre került a decentralizált terület és 
régiófejlesztési cél előirányzat (DARFT-TRFC-2008) 2008. évi támogatása.  
A pályázati kiírás 1/A. pontjára tudunk pályázni, nevezetesen az infrastruktúra fejlesztésre. A 
távfűtőrendszerben a hőmennyiségmérők 1996-ban kerültek beépítésre az akkori 
színvonalnak megfelelően. Azóta jelentősen korszerűsödött a technológia fejlődésével a 
méréstechnika és jelenlegi mérőműszereink elavulttá váltak, illetve javításukat már nem igen 
vállalják. Szándékaink szerint a közel 100 db hőmennyiségmérőt ki kívánjuk cserélni modern, 
rádiójeles adattovábbító rendszerrel ellátott hőmennyiségmérőkre. A mérők jelfogadására 
alkalmas diszpécserközponttal jelenleg is rendelkezünk.  
A beruházás várható bekerülési költsége 40.000 eFt. Ehhez pályázaton vissza nem térítendő 
támogatásként 60% nyerhető, melynek nagyságrendje 24.000 eFt. A fennmaradó 16.000 eFt-
tal a Cégünk jelenleg rendelkezik, hitel felvételre nem kerül sor.  
A pályázati kiírás szerint, a vissza nem térítendő támogatás összegére is fedezetet kell 
nyújtani a beruházás megvalósításáig.  
Cégünk ingatlanfedezetet tud biztosítani a központi irodaépülettel. A fedezetre az esetleges 
szerződésszegés esetén van szükség, mivel a támogatás vissza nem térítendő.  
Kérem a Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá az iroda épületre vonatkozó jelzáloghitel 
alapításhoz, melynek mértéke a kapott támogatás 150%-a. 
 
 
 
Szentes, 2008. július 07. 
         Döbrőssy Iván 
                   ügyvezető igazgató  
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H A T Á R O Z A T I     J A V A S L A T  
 

 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy 
Döbrőssy Iván a Szentes Városi Szolgáltató KFT ügyvezető igazgatója a KFT tulajdonát 
képező Szentes, Vásárhelyi út 12. sz. iroda épületre jelzálogot alapítson a városi 
távhőrendszer felújításra megpályázott   vissza nem térítendő támogatás 150%-áig a Dél-
alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnál meghirdetésre került decentralizált terület és 
régiófejlesztési cél előirányzat (DARFT-TRFC-2008) 2008. évi támogatására. 
 
Felelős: Döbrőssy Iván 
 
A határozatról értesítést kap: 
1./ Szentes Városi Szolgáltató Kft. Döbrőssy Iván  
2./ Szentes Város Polgármestere 
3./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 
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             Szirbik Imre         Dr. Sztantics Csaba  

  polgármester           jegyző 

 
 
 


