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Projekt megnevezése: Közterületen élők befogadásához és intézményi 

ellátásához szükséges fejlesztések támogatása, 
2018. 

Szerződés száma:     
Kedvezményezett neve és elérhetősége: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása  

Humán Szolgáltató Központ,  
5000 Szolnok, Városmajor út 67/a 

A projekt megvalósításának időszaka: 2018. 11. 15. – 2019. 02. 28. 
Elnyert támogatás összege:   765.000,- Ft 
A támogatás mértéke:   100% 
 
A pályázat célja:  
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központja által működtetett 
Éjjeli menedékhely fűtését és meleg-víz ellátását biztosító kazán szükségszerű cseréje. 
   
A projekt távlati célja:  
A pályázati program megvalósításával célunk az éjjeli menedékhelyet igénybe vevő 
hajléktalan emberek számára a jogszabályban előírt feltételek biztosítása. 
 
A projekt rövid távú célja:  
A berendezés cseréjével a szállást nyújtó intézmény alkalmassá vált, hogy a jogszabályban 
előírt szolgáltatásokat biztosítsa igénybe vevői részére. 
A beruházásnak köszönhetően, az új készülékkel a fűtés biztosítása mellett, az ellátást 
igénylők tisztálkodásához és a ruházatuk tisztításához szükséges meleg-víz ellátást is 
folyamatossá vált. 
 
A projekt leírása:  
Az éjjeli menedékhelyen a meglévő fűtési rendszer nem biztosította a folyamatos, egyenletes, 
egyenlő hőmérsékletet a lakószobákban és közös helyiségekben, illetve a meleg-víz hiánya 
folyamatos konfliktust okozott az igénybe vevők között.  
A villany-bojlerek hibáit felmérettük. Az egyik zárlatos, a másik alkatrész csere után sem 
melegítette a vizet, további szerelésük nem lett volna gazdaságos. Mindkét elektromos 
vízmelegítőt le kellett volna cserélnünk, azonban a fűtés még így sem lett volna megoldva. 
A kazánt, többszöri szereltetése után cserére javasolták, hiszen a meghibásodott alkatrészek 
cseréje már szintén nem lett volna gazdaságos. Mivel a berendezés, a fürdőhelyiségben volt 
felszerelve, ezért alkatrészei a párás levegőben korrodálódtak, ami szintén ellehetetlenítette az 
üzembiztos működését. 
A berendezés cseréjére árajánlatot kértünk (pályázati anyagunkhoz mellékeltük). Az 
árajánlatban olyan új hőtermelő berendezés beépítése lett tervezve, amely megfelel a 
jogszabályi előírásoknak (kondenzációs), illetve alkalmas a használati meleg-
víz előállítására is. A hőtermelő berendezés és a melegvíztároló 
beszerzésével és beépítésével egyszerre lehetett megszűntetni a 
két problémát. 
A beruházás teljes megvalósítása után, lehetőségünk van, 
minden éjjeli menedékhelyet igénybe vevő ügyfélnek 
azonos szolgáltatást biztosítani. 
 


