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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Dombóvár város távhőszolgáltatás ellátása 25 éves időtartamban koncessziós 

szerződés keretében elnevezéssel az önkormányzat 2017-ben folytatott le 

közbeszerzési eljárást, melynek nyertese a Veolia Energia Magyarország Zrt. lett, 

amely a szerződésben foglaltak szerint a koncessziós jogot átadta az általa alapított 

koncessziós társaságnak. 

 

2018. március 1-től Dombóváron a távhőszolgáltatást a Dombóvárhő Kft. végzi a 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal működési engedélye alapján. 

A koncessziós szerződés IV. 22. pontja szerint a koncessziós társaság a koncessziós 

beszerzési eljárásban vállalt fejlesztési koncepciót köteles megvalósítani, továbbá a 

fejlesztési célú beruházásokról köteles tervet készíteni és azt az Önkormányzat elé 

terjeszteni. 

 

A cég a 2021. évi fejlesztési tervét megküldte, mely az előterjesztés mellékletét 

képezi.  

 

A fejlesztési tervet áttekintve látható, hogy a rövidtávú (2018 – 2022) fejlesztési cél a 

szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, az energiahatékonyság, üzembiztonság 

növelése. Az ehhez kapcsolódó fejlesztési feladat a hőszolgáltató rendszer, 

hőközpontok használati melegvíz tárolóinak cseréje, melynek során korszerű, 

állóhengeres, felületvédelemmel ellátott, új használati melegvizes tárolók kerülnek 

beépítésre a meglévők helyére. A tárolók méretét több hőközpontban a bejárati ajtók 

szélessége határozza meg (max. 90 cm). A falak kibontása nem lehetséges, ezért 

ezeken a helyeken a régi 1 db helyett 2-3 db kisebb méretű tárolót szükséges sorba 

kötve beszerelni (7-800 l). A külső bejárattal rendelkező hőközpontoknál 1500 literes 

állóhengeres használati melegvizes tárolókra cserélik a régit. Így összesen 29 db új 

tároló kerül beépítésre a meglévő lakossági hőközpontokban. 

 

Javaslom a határozati javaslat elfogadását. 

 
 

Határozati javaslat 

a Dombóvárhő Kft. 2021. évi fejlesztési tervének elfogadásáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dombóvári távhőellátó 

rendszer 2021. évi műszaki fejlesztési tervét elfogadja. 

 
 

   Pintér Szilárd 

       polgármester 


