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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

 

 

A Domotors Kft. dömsödi telephelyének átlakítása, telephelyfeltételeinek javítása, valamint a 

szükséges épületgépészeti beruházások a Nemzetgazdasági Minisztériumpályázatán nyert 

forrásokból, terveik szerint 2018-ban befejeződik. 

 

 

Az 1991 óta működő, jelenleg 29 főt foglalkoztató társaság 2017-ben nyertünk támogatást, melyet 

célzottan erre a szakterületre igényeltünk, és kaptunk meg. A cég immáron 25. éve dolgozik a 

buszközlekedési vállalatok kis fődarab felújítása és kereskedelme területén, mindvégig Dömsödön 

(2344 Dömsöd, Szabadság út 9.). 

A lehetőséget a Nemzetgazdasági Minisztérium, A Pest megye Területfejlesztési koncepciója 2014-

2030, és a Pest megye Terülefejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott 

pénzügyi költségvetési támogatása (a Pest megyei fejlesztések előirányzatból) biztosította. „A pályázat 

címe: a Domotors Kft dömsödi telephelyének átalakítása, telephely feltételének javítása, valamint a 

szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.” 

 

A fejlesztés főbb elemei párhuzamosak a Domotors Kft. eddigi működésével, hiszen a ’91-es alakulás 

óta folyamatosan fejlesztik gépparkjukat, valamint nagy gondot fordítottunk munkatársaik szakmai 

fejlődésére és továbbképzésére, hogy partnereink igényeit maximális módon, kellő szaktudással ki 

tudják elégíteni. 

A fejlődésnek része a telephelyfejleszés. Részletesen: a telephely átlakítása, a telephelyfeltételek 

javítása, az épületgépészeti beruházások, a hőszigetelés, a fűtéskorszerűsítés, és az akadálymentesítés 

végrehajtása. 

 

 

A  2017-ben elkezdődött nagyszabású műveletek remélhetőleg befejeződnek 2018-ban, de a pályázati 

körülmények lehetőséget teremtenek a 2019-es év elejei befejezésre is. A project 34,2 millió Ft vissza 

nem térítendő támogatás mellett 62.8 millió forintból valósult meg. 

 

34,2 millió forintot nyújtott, vissza nem térítendő támogatásként a Nemzetgazdasági Minisztérium 

támogatásával. 

 

A beruházással jelentősen csökken a telephely energia felhasználása és ezáltal az energiaköltsége, 

melyet munkahelyteremtésre és új eszközök vásárlására tudunk fordítani. A munkakörülmények 

javításával elkezdődhetnek azok a változtatások,amelyek mentén további kihívásokra és problémákra 

keresünk megoldásokat. A beruházás által elért eredmények, valamint az energia költségek 

megtakarításából megmaradó bevétel nem csak új munkahelyet, illetve munkahelyeket teremthet, de 

hozzájárul ahhoz is, hogy partnereink felé ne kelljen árakat emelni, így hosszú távon is meg 

tudjuk tartani az eddigi szerződött ügyfeleinket és kedvező árainkkal további piacokat szerzünk.” 

A pályázat száma: PM_KKV_2016/67 

Az kivetelezést az ARM Investrade Kft. fogja végezni, akikre a szakmai múlt (8 éves cég), és a modern 

energetikában szerezet tapasztalatuk, és elkötelezettségük miatt esett a választás. 

Az építőipari generálkivitelezéssel, ledes világítás tervezésével, és telepítésével, valamint többek közt 

elektromosan fűthető hőszigetelő üvegszerkezetek (melyet a “a jövő fűtési megoldásaként” is említenek) 

tervezésével és telepítésével foglalkozó cég a fejlesztést körültekintően, és maximális szakmaisággal 

végzi el. 
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A beruházást, és a fejlesztést (beleértve mindent: a hőszigetelést is, és az energetikai korszerűsítést is) 

maximálisan végrehajtjuk, abban az estben is, ha a költségek túlnőnek a pályázatban foglaltakon. Ebben 

az esetben a cégnek a saját forrásaira kell támaszkodnia a pályázati szabályzat szerint, de ez nem állíthat 

akadályt. Szem előtt tartottuk a megújuló energia felhasználását, melynek köszönhetően a környezeti 

terhelés is csökken! 

 

 

 

 

 


