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Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 97/2002.(VI.28.) KT. Számú
határozatával jóváhagyta Szentes Város Lakóépület-felújítási Programját, melyet a
184/2004.(IX.10.) KT számú határozatával kiegészített a termofor kémények felújítására
vonatkozóan.
Az eddigi évekhez hasonlóan, 2005. évben is pályázik az önkormányzat az iparosított
technológiával épült lakóépületek felújításának állami támogatásáért. A pályázati kiírás
szerint az önkormányzat lakóépület-felújítási programjának tartalmaznia kell az iparosított
technológiával épített lakóépületek energiatakarékos felújítására eddig kapott állami
támogatások összegét és a lakótelepek méretére vonatkozó adatokat is.
A pályázati feltételeknek megfelelően egységes szerkezetbe foglalva, szükségessé vált
Szentes Város Lakóépület-felújítási Programjának aktualizálása és kiegészítése. Így 9.
oldalon, Szentes Város lakásállományának összetétele fejezetbe beillesztésre kerül a
lakótelepek helyének és nagyságának meghatározása, míg a 17. oldal kiegészítésre kerül az
iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező felújítására,
az elmúlt években kapott állami támogatások összegszerű kimutatásáról készült felsorolással.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a határozati javaslatot vitassa
meg, és hozza meg meg határozatát.

HATÁROZATI JAVASLAT
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes Város Lakóépületfelújítási Programjának kiegészítésére vonatkozó előterjesztést és a következő határozatot hozza:
Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentes Város Lakóépület-felújítási
Programjának a lakótelepekre vonatkozó, és az iparosított technológiával épült lakóépületek
felújítására elnyert állami támogatások összegére vonatkozó kiegészítését az alábbiak szerint
elfogadja:
9. oldal. - KiegészítésSzentes Város lakásállományának összetétele:
Az iparosított technológiával épített lakóépületek jelentős része lakótelepeket alkot. A város északi
részén helyezkedik el a Kertvárosi lakótelep, jelentős lakásállományú a Kossuth utca északi és déli
oldalán levő lakótelep, valamint az Apponyi téren és környékén elhelyezkedő lakótelep.
Az épületek különféle ipari technológiával épültek, mintegy 2.000 lakás van paneles épületben és
összesen mintegy 700 lakás blokkos, vázszerkezetes vagy öntött technológiával készült épületben.
(Elhelyezkedésüket az 1,2,3 számú térképvázlatok mutatják)
17. oldal- KiegészítésSzentes Város Önkormányzatának lakás-felújításra fordítható pénzügyi lehetőségei
Az állam az elmúlt években pályázati lehetőséget biztosított a lakóépületek energiamegtakarítást
eredményező felújításának támogatására. A pályázati lehetőségeket kihasználva 2003. és 2005.
évben a következő lakóépületek felújítására nyert állami támogatást az önkormányzat:
2003. évben hőszigetelés keretében:
Szentes, Bocskai u. 8. Szám
Szentes, Horváth M. u. 1-5. Szám
Szentes, Kossuth u. 13/a

állami támogatás:
1.241.671.- Ft
3.174.333.- Ft
2.339.866.- Ft

2005. évben hőszigetelés keretében:
Szentes, Dr. Brusznyai Árpád sétány 1-3.
Szentes, Dr. Brusznyai Árpád sétány 10.
Összesen:

716.145.- Ft
1.385.100.- Ft
8.857.115.- Ft

2005. évben termoforkémény-felújítás:
Szentes, Apponyi tér H épület.

2.560.000.-Ft

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester
A határozatról értesítést kap:
1./ Közgazdasági Osztály Tervezési Iroda
2./ Közgazdasági Osztály Vagyongazdálkodási Iroda
3./ Közigazgatási Osztály
S z e n t e s, 2005. október 17.
A Jegyző megbízásából:

Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera
osztályvezető

