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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A „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 2020. évi fejlesztési tervét az önkormányzat részére eljuttatta, mely az 

előterjesztés mellékletét képezi. A fejlesztési tervet áttekintve látható, hogy a 

rövidtávú (2018 – 2022) fejlesztési cél az energiahatékonyság és az üzembiztonság 

növelése. Az ehhez kapcsolódó fejlesztési feladat a meglévő fűtőerőmű, a kazánházi és 

felhasználói hőközpontok (48 db) számítógépes folyamatirányítási rendszerének 

kialakítása, DDC szabályozó automatikák telepítése, távfelügyeleti rendszer kiépítése 

GPRS kommunikációval, továbbá a felhasználói hőközpontokban nagyhatásfokú, „A” 

energiaosztályú fűtési keringtető szivattyúk beépítése.  

 

A fenti fejlesztési feladatok közül az elmúlt két évben 22 db hőközpontban megtörtént 

a távfelügyeleti rendszer kialakítása, a mostani fejlesztés a további központok 

távfelügyeletbe integrálását tűzte ki célul. 

 

Javaslom a határozati javaslat elfogadását. 

 

Határozati javaslat 

a DOMBÓVÁRHŐ Kft. 2020. évi műszaki fejlesztési tervéről 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

DOMBÓVÁRHŐ Kft.-nek a dombóvári távhőellátó rendszerre vonatkozó 2020. évi 

műszaki fejlesztési tervét. 
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