
Eltőnt a Szentesre tervezett erımő 800 
milliója 

Szentes - Meghiúsulni látszik a szentesi biomasszaerımő-projekt. A korábban 
megítélt 800 milliós támogatást felülvizsgálhatja a kormányzat, talán ezért nem 
szerepel már a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján ez a tétel. Magyar József 
is megelégelte a várakozást. 

Szırén-szálán eltőnt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
(NFÜ) honlapjáról az a 800 millió forintos támogatási 
tétel, amit még tavaly ısszel ítéltek meg a Co-Ver 
Energia Szentes Kft.-nek. Többségileg az olasz Co-Ver 
Energy International S. A. tulajdonában lévı társaság 
évek óta tervezi, hogy hı- és villamos energiát 
termelı kis erımővet épít Szentes határában, amely 
biomassza felhasználásával mőködne. Utóbbit – a 
csirketrágyát és a kommunális iszapot – a Hungerit 
Zrt. és a Szentesvíz Kft. biztosítaná. Az elképzelések 
arról szóltak, hogy a megtermelt hıenergiát a 
baromfi-feldolgozó cégnek, az elektromos áram 
túlnyomó részét pedig a Démásznak adnák el. 
 
2009 szeptemberében úgy döntött az NFÜ, hogy 35 százalékban – azaz 800 millió 
forinttal – támogatható a fejlesztés. A támogatói szerzıdést nem írták alá a felek, de 
a Co-Ver Energia Szentes Kft.-nél azt ígérték, 2010 elején adnak bıvebb 
felvilágosítást a közel 3 milliárdos beruházás menetérıl. A tájékoztatás elmaradt, de 
lapunk áprilisban kiderítette, technológiai kérdések merültek fel a fejlesztésnél. Az 
eredetileg tervezett eljárás nem hozta volna meg a várt eredményt, ezért egy más 
elven mőködı dél-franciaországi erımőben kísérleteztek a szentesi csirketrágyával. 
 
Azt nem tudjuk, miként zárult a vizsgálat, azt viszont igen, hogy a támogatást 
elnyerı cégben kisebbségi tulajdonos Családi Négyes Kft. kiszállt az üzletbıl. A 
társaság tulajdonosa, a Hungerit Zrt. vezérigazgatója, Magyar József lapunknak 
elárulta, az együttmőködés elején megegyezett az olasz céggel, hogy ha belátható 
idın belül nem indul meg az erımő építése, ı kilép. Így is történt: a Co-Ver Energia 
Szentes Kft.-ben lévı tulajdonrészét visszavásárolta az itáliai anyavállalat. 
 
Lapunktól értesült a megítélt támogatás eltőnésérıl Szirbik Imre is. A szentesi 
polgármester tegnap azt mondta, érdemi információt ı sem tudott beszerezni a 800 
millió forint sorsáról. Hozzátette, ahol nem kötöttek támogatási szerzıdést, azokat a 
projekteket felülvizsgálja a kormányzat, ebben az esetben is ez lehet a háttérben. 
 
Megkerestük az NFÜ kommunikációs osztályát, hogy megindokolják, miért vették le a 
szervezet honlapjáról a bíráló testület által megítélt támogatást, de lapzártánkig 
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nem tudtak válaszolni. Így az sem derült ki, végleg visszavonták-e a 800 milliós 
forrást a szentesi erımő-beruházástól. Ha igen, zátonyra futhat az egész projekt, 
hiszen korábban az olaszok is egyértelmővé tették: részben uniós pénzbıl fedeznék a 
fejlesztést.  
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