Sajtóanyag
Megújult hőrendszerrel és fokozott üzembiztonsággal
várja a közelgő telet Kőszeg városa
Kőszeg, 2015. december 3. – A Kőszegi távhőszolgáltató korábbi tulajdonosa,
a SZOVA Zrt. által kiírt pályázat alapján, az idén etikus és felelős üzleti és
közösségi tevékenységéért Üzleti Etikai Díjjal jutalmazott Cothec Kft. lett
Kőszeg városának távhőszolgáltatója. Az idei fűtési szezont Kőszeg már
megújult távvezetékkel és hőközponti rendszerrel várja.
A Kőszeg távhőszolgáltató korábbi tulajdonosa, a SZOVA Zrt. az elmúlt évben
meghirdette pályázatát, melynek keretén belül a Cothec Kft. megvásárolta a
Kőszegi Távhőszolgáltató Kft. 100 %-os tulajdonrészét, 2015. november 1-től
pedig a Kőszeg Távhőszolgáltató jogilag is beolvad a Cothec Kft-be.
A korszerűsítési munkálatok idén júliustól szeptember közepéig tartottak,
melynek eredményeképp idén télen 470 lakossági fogyasztót szolgál ki a
vállalat több mint 70 ezer fűtött légköbméterrel. Ezek a beruházások főképp az
üzembiztonságot fokozzák, emellett hatékonyság növeléssel is járnak. A
korszerűsítés keretén belül a távvezeték részleges felújítása, gázmotor
megvásárlása, puffer (HMV) tartály beépítése, valamint a kapcsoló szekrény és
táptartály cseréje is megtörtént, összesen mintegy bruttó 30 millió forint
értékben.
Következő lépésben a vállalat tervezi a gázkazánok cseréjét és biomassza kazán
telepítését. A Deák kazánház területén ezen beruházások a tervek szerint
várhatóan legkorábban a jövő év végére valósulhatnak meg, mind a meglévő
gázkazánok cseréje esetében, valamit pályázati források esetén a biomassza
kazánok telepítése. A jövő évi fűtési idényre szeretné megvalósítani a kazánok
korszerűsítését a másik telephelyen is Cothec Kft., párhuzamosan az új
fogyasztók csatlakozásával, főleg a történelmi belváros területén.
Az idei évben Üzleti Etikai díjat nyert vállalat kiemelten fontosan tartja
közösségi szerepvállalását a szolgáltatási városokban. Ennek érdekében a
beruházáskor helyi alvállalkozókkal dolgoztak, valamint aktív szerepet vállalnak
Kőszeg város szociális életében.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy tovább bővült azon városok köre, melyek a
Cothec Kft-t választották távhőszolgáltatónak. Biztos vagyok benne, hogy a
korszerűsítéseknek köszönhetően jelentősen javul majd a belváros mostani,
sajnos eléggé kifogásolható levegőminősége. Felelős szolgáltatóként kiemelten
fontos számunkra az is, hogy a szolgáltatási területünkön élők egészséges
környezetben, összetartó, gondoskodó közösségben éljenek. Ennek szellemében
támogattuk a Kőszeg város önkormányzata által szervezett Ostromnapok
rendezvényt, az idei karácsonyi ünnepekre pedig további együttműködést
alakítunk ki a várossal” - mondta el Prugberger János, a Cothec Kft.
üzletfejlesztés igazgatója.
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A Cothec Kft-ről
A győri székhelyű Cothec Kft. 1998 óta van jelen a magyar energiaszolgáltatási
piacon. A német és francia gyökerekkel rendelkező vállalat ügyfeleinek műszaki
alapú energia-megtakarítási és környezethatékonysági megoldásokat, valamint
komplex energiaoptimalizálási szolgáltatásokat nyújt. A hazai energetikai piac
jelentős szereplőjeként a Cothec számos település és több mint kétszáz ügyfél
partnere, valamint négy város - Sárbogárd, Nagyatád, Sátoraljaújhely és Kőszeg
város – távhőszolgáltatója. A Cothec 2013-ban és 2014-ben is elnyerte az
Energiahatékony Mentor Vállalat címet, vállalva, hogy Magyarország Európai
Uniós környezetvédelmi törekvéseit támogatva 2020-ra egy 200 MW fosszilis
erőmű kapacitásának megfelelő virtuális erőmű felépítéséhez járul hozzá
jelentős energia-megtakarítással járó projektjei révén. Tevékenységért a Cothec
Kft. elnyerte a 2015. évi Üzleti Etikai Díjat, a „Multinacionális Vállalat”
kategóriájában.
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