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17. El�terjesztés a távf�tés korszer�sítésér�l, és a III. ütem elindításáróla 
    El�adó: Miakich Gábor polgármester 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
392/2004. (XII.14.) Kt. sz. határozata: 

 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy határoz, hogy a Városi Szolgáltató 
Rt. a 2005. évi gázmotor bérleti díjából a rendelkezésére álló 11 millió forint összeget az 
alábbi feladatokra fordíthatja 2005. évben:  
 
1. A Városi Szolgáltató Rt. pályázat útján nyújtson támogatást a társasházak lakóinak az 

általuk kezdeményezett radiátoronkénti, termosztatikus szelepekkel történ� 
szabályozásához és az egycsöves rendszerek átköt� szakaszainak kiépítéséhez 3 millió 
forint értékben. A pályázati feltételekre, a lebonyolításra a Cégvezet� készítsen 
javaslatot, azt Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság általi elfogadásához a 
Polgármester terjessze el�, az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének elfogadását 
követ�en, legkés�bb a 2005. áprilisi bizottsági ülésre. Amennyiben a 2005. évi 
költségvetés is tartalmazni fog ugyanerre a feladatra el�irányzatot, akkor a pályázati 
feltételeket, a lebonyolítást arra tekintettel kell kidolgozni, hogy a korszer�sítés forrásait 
három fél (a társasházak lakói, a VSz.Rt., és az Önkormányzat) fogja biztosítani és a 
lakóközösségek költségviselése a beruházás 50%-a kell legyen. 

 
Felel�s:   javaslattételre: a VSZ Rt. cégvezet�je 

  el�terjesztésre: a Polgármester 
Határid�: javaslattételre: 2005. február 10. 

   el�terjesztésre: 2005. márciusi bizottsági ülés 
 

2. A Városi Szolgáltató Rt. 2005. évben kezdjen hozzá a f�tési melegvíz cs�hálózat 
(távvezeték) felújításához 8 millió forint értékben. A 2005. évre tervezett kivitelezési 
munkák határideje 2005. szeptember 30. A munkák állásáról a Cégvezet� tájékoztassa a 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságot. A bizottság számára készítsen 
részletes beszámolót az elvégzett munkákról, azok költségeir�l.  
 
Felel�s:    a VSZ Rt. cégvezet�je 
Határid�:  tájékoztató a munkák állásáról: 2005. május 30. 
    beszámoló az elvégzett munkákról: 2005. novemberi bizottsági ülés 
 

K. m. f. 
 

 
 Miakich Gábor s. k.  dr. Molnár Ildikó s. k. 
 polgármester jegyz� 
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Kapja: 
 
1. Önkormányzati és Szervezési Iroda – irattár   
2. A Képvisel�-testület tagjai 
3.  Vagyongazdálkodási  Iroda - intézkedésre 
4. Horváth Gusztáv a VSz.Rt. cégvezet�je 
 
Közzétéve a GroupWise-on és a Weboldalon. 
 
A kiadmány hiteléül: 
Szentendre, 2004. december 15. 
 
Ancsin Mária 
jegyz�könyvvezet� 


