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tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. 2015. május havi beszámoló 
 
 
 
Tisztelt Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság! 
 
 
 
A Városüzemeltetés területén az állandó feladatok mellett az alábbi jelentősebb munkákat 
végeztük el: 
 

I. Útkarbantartás: 
 
- Kátyúzás, kátyúzó-géppel: Kötő u. Vám u., Zöldfa u., Kölcsey u., Zöldfa u.(parkoló 

rész), Bíróság előtt a járdán, Hattyú u., Kárász u., Landerer u., Diófa u., Deákvári 
Főút-Arany J. u. sarka, Fekete u. Somogyi u. Kárász u., Alsó u. Telep u., Kossuth u., 
Zichy H. u., Farkasfalvy u., Görgey u., Zeke u., Katona Lajos u., Dózsa Gy. ú., Zöldfa 
u. Kossuth tér, Oswald u., Kálvin u. Zichy H. u., Lótz K. u., Deákvári Főút, Kertész u. 
Szélsősor u., Kertész u. Zichy H. u. Iskola u., Szent Miklós tér, Fűz u., Tragor I. u., 
Rezeda u.,  Magyar u.,  Budapesti főút, Honvéd u. Kosdi út, Köztársaság út, Barabás 
M. u., Szent János u., Edison u. 

- Oszlop visszaállítás Galcsek u. 
- Köpollerek visszaállítása Márc. 15 tér 
- Tölgyfa u. megsüllyedt járda javítása 
- Táblák pótlása Telep u. 
- Kőszórásos utak folyamatos munkálatai 
- Telep u. áttáblázása, Tölgyfa u. megsüllyedt járda betonozása 
- Helyszínek ellenőrzése Petőfi u. 
- Hibajegyek feldolgozása 
- Levágott ágak, gallyak laktanyába szállítás 
- Petőfi u. helyreállítás 
- Szérűskert táblázás  
- Táblák visszafordítása 
- Kilökött kőpoller visszahelyezése Március 15. tér 
- Ellopott stop tábla visszahelyezése Tűzoltóságnál 
- Baleset utáni takarítás Deákvári Főút 
- Oszlopok visszaállítása pótlása Eszterházy u. 
- Útbeszakadás Derecske dűlőnél, helyszín ellenőrzése 
- Burgundia u. magasságkorlátozó tönkrement részeinek az elszállítása, valamint az új 

felmérése  
- Kőbabák visszaállítása, Széchenyi u. Duna part, Szent János u. 
- Kiszedett tábla oszloppal, visszahelyezés (Konstantin tér) 
- Báthori-Zichy sarkán a szegletkövek visszahelyezése 
- Anyagbeszállítás a Király Endrébe 
- Duna-part kőpollerek visszahelyezése 
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- Csányi krt. épületek mögötti parkoló hiányzó kiemelt szegély elemeinek pótolása 
- Damjanich tér 15. hiányzó keramit köveinek pótlása 
- Tragor I. u. 12-14 előtt a járdán feltárás, aszfaltozás 
- Zichy u. beszakadás 
- Huszár u. bejárás-felmérés 
- Márc. 15 tér kuka áthelyezés, Polgármesteri Hivatal előtt kerékpártároló 

visszahelyezése, illetve aknafedlap melletti kockakövek visszahelyezése 
- Damjanich tér tábla visszahelyezés 
- Táblák állítása Cifra köz 
- Útbeszakadás + javítás Újhegyi út, Szentgyörgyi u. 

 

II. Parkfenntartás: 
 

- Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város területén az alábbi területeken: 
Főtér, Márvány tér, Posta park, KRESZ park, Rózsa kert, Duna-part, Belváros, 
Deákvár, Földváry lakótelep – Rádi úti lakótelep, 2. főút – Kisvác, Kálvária (a 
munkák elvégzése a hét 5 munkanapján történik, kivétel a Főtér és a Posta park, ahol 
szombaton és vasárnap is elvégzésre kerül a szemétszedés) 

- Főutca – Főtér program területein kézi szemetesek ürítése a burkolat szükség szerinti 
takarításával 

- Buszmegállók takarítása a város területén, deákvári lépcsősorok takarítása, Rózsa kert 
és Damjanich tér burkolatának takarítása 

- Honvéd utcai és Naszály úti alagút takarítása 
- Kézi úttisztítás: Báthori utca, Köztársaság út, Szt. Miklós tér, Staféta, Petőfi utca, 

Pálffy utca, Flórián utca, Budapesti főút, Rádi úti lakótelep, Kossuth tér, Radnóti út, 
Vám utca, Nagymező utca, Deákvári főút, Görgey utca, Gombási út, Liszt F. sétány, 
Konstantin tér, Szt. Miklós tér, Gasparik utca, Petróczy utca, Budapesti főút, 
Köztársaság út, Naszály út 

- Sövénynyírások: Budapesti főút, Rigó utca, Sirály utca, Galcsek utca, Kosdi út 
Fűnyírási és kaszálási munkák: Duna-part, Báthori utca, Hóman B. út, Naszály út, 
Naszály utcai árok, Radnóti úti árok, Kápolna utcai árok, Híradó tér, Hóman B. úti 
árkok és rabtemető, Huszár utcai árok, Újhegyi úti árok, Kossuth tér, KRESZ park, 
Hattyú utcai tömbbelső, alsóvárosi temető, alsóvárosi körforgalom, Rádi úti lakótelep, 
Gombási úti árkok, Rózsa kert, Damjanich játszótér, Gombási úti lakótelep, 
Vörösmarty tér, Kárász utcai lakótelep, Sas utcai tömbbelső, Fürj utcai tömbbelső, 
Liszt F. sétány, Csányi krt. (Szt. István tértől Szt. János utcáig), Karacs Kollégium 
előtti terület, Kálvin téri játszótér, Zöldfa utca, Rákóczi tér, Deákvári főút mindkét 
oldala, Virág utcai játszótér, Fekete u. – Kis körút sarka, Piarista utca, Szentháromság 
tér, Kertvárosi sor, Posta park, Damjanich téri játszótér, Telep utca és árok, Fekete 
utcai árok, Horváth M. utcai zöldterület és  csónakház melletti területek, Köztársaság 
út, Géza király tér, Petróczy utca, Űrhajós utcai rézsű, Béke tér, Arany J. utcai 
lakótelep, mélygarázs fölötti terület, Eszterházy utca, Kőhíd park, Naszály út, Vásár 
utca, Diadal tér, 2. sz. főút Stadiontól Rózsa kertig, Széchenyi utca favermek, Bauer 
utcai árok, alsóvárosi körforgalom, Karacs Kollégium előtti terület, Kálvin téri 
játszótér, Toronyház mögötti zöldterület, Kossuth utca, Kossuth tér, Zrínyi utca, Baba 
park, Rádi út, Kárász utcai lakótelep, Köztársaság út, Duna-part KÖVIZIG terület és 
Börtön alatti terület 
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- Lakossági gallyak elszállítása: Landerer utca, Kárász utcai lakótelep 
- Rózsák gyomlálása, kapálása metszése: Rózsa kert, Staféta, Konstantin tér, Eötvös 

utca 
- Virágágyak gyomlálása, kapálása, locsolása, kiürítése és beültetése 
- Piac utca - mélygarázs fölötti zöldterületen cserjék gyomlálása, kapálása, zöldterület 

gyomlálása 
- Tulipánhagymák és nárciszgumók kiszedése a virágágyakból 
- Árok takarítása:  Naszály utca  
- Piac utcai terület Lyra mellett füvesítés, Lyra elé cserjék ültetése 
- Főtéren I. világháborús emlékmű körüli zöldterület rendezése, sövényültetés 
- Görgey utcai – Széchenyi utcai – Eötvös utcai cserje kazettákba mulcs terítése 
- Virágos Vác verseny virágosztásának szervezése és lebonyolítása 
- Újhegyi úti óvodában sövénynyírás 
- Kölcsey utcában sziklakert kialakítása 
- Rózsa kertbe új kő virágládák kihelyezése 
 

 

III.  Magasépítés: 
 

1. Külső vállalkozó által: 

Iskolákban, Óvodákban eseti rovar- és rágcsáló irtások 
 

2. Saját állománnyal: 

- V4 Fesztivál és Váci Világi Vigalom részére vízvételi helyek kialakítása 
- Posta parki ivókút beüzemelése, elfolyó nyílás tisztítása 
- Piac utcai nyilvános illemhely WC ülőkék cseréje 
- Posta parkban és a Kresz parkban locsolók megnyitása 
- Árpád Fejedelem Általános Iskola konyha dugulás elhárítása 
- Iskolákban és Óvodákban WC csészék, WC tartály bekötő cső, golyóscsapok, flexi 

cső, mosdó szifon, Schell töltő szelepek, piszoár szelep, mosogató csaptelep, 
mosogató csaptelep, mosogató szifonok, sarokszelepek, gumiharangok, WC csésze 
ültető gumi cseréje, mosdó csaptelep, kilyukadt fűtési vezetékek, törött lefolyócső 
javítása, WC csészék rögzítése, főzőüst gyújtó tisztítása, szifonok, rögzítő csavarok, 
tömítés átadása 

- Báthori utca 16. szám alatti udvarban csapadék- és szennyvízvezeték szétválasztása, 
vízvezeték gerinc cseréje 

- Bérleményekben WC öblítő tartály, WC ülőke, gáztűzhely, csapbetét cseréje, WC 
öblítő tartály beállítása, radiátor szelep javítása, kazán, vízmelegítők tisztítása, dugulás 
elhárítása 

-  konvektorok, fali fűtő gázkészülék, WC tartály cseréje, csatorna vezeték átkötése, 
kilyukadt vezeték miatt új vízvezeték kiépítése, felsőtartályos vízmelegítő kiépítése 

- Radnóti Miklós Általános Iskola alsós vizesblokkok asztalos javításai 
- Iskolában és Óvodában tisztító szekrény készítése, ajtózárak, kilincsek, címkék, 

küszöb, polc, ablaküvegek, babaház pad cseréje, ajtók, szekrények, függönytartó rúd, 
kerti pad javítása, pad deszka, zsanérok, tipli, csavarok, kivető pánt, csiszoló és vágó 
korong átadása 

- Bérleményben ajtólap cseréje 
- Piac utcai nyilvános illemhelyen elektromos kontakthiba javítása, fénycső cseréje 
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- Iskolákban és Óvodákban izzó, perec izzók, fénycső, gyújtók, foglalat, elosztó, 
leválasztó kapcsoló, kapcsoló cseréje, lámpatest, hosszabbító javítása, berendezések 
felülvizsgálata selejtezéssel 

- Bérleményekben perecizzó, gyújtó, mennyezeti lámpa üveg cseréje, zárlat 
megszüntetése 

- Kertész úti tagóvoda bejárati kis- és nagykapu cseréje 
- Kálvin utcai játszótéri kerítés javítása 
- Kézi hulladékgyűjtő edények pótlása, javítása 
- Iskolában és Óvodákban kapuzár cseréje, mosogató asztalláb, lakatpánt, kerítés 

elemek javítása, konyhai hokedlik lemezelése 
- Bérleményben bejárati ajtó javítása, lakatok pótlása 
- Március 15. téren hiányzó rézgömbök pótlása ragasztással 
- Iskolában és Óvodákban cserepek, síkpala cseréje, redőnytok javítása 
- Bérleményben növényzet irtása tetőn, cserép igazítása, falszegély pótlása 
- Flórián utcai rendelőbe bútor szállítása a volt Karacs kollégiumból 
- Iskolában és Óvodákban padlólapok, járda javítása, térkő lerakása 
- Bérleményben térkő szintbe emelése, veszélyes épületrész elkerítése, csatornából 

akadály eltávolítása 
- Flórián utcai rendelő homlokzati vakolat javítása festéssel 
- Kölcsey úti, Vám úti, Újhegyi úti óvoda anyagok átadása 
- Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermi fiú öltöző ablakok csiszolása, gittelése, 

mázolása 
- Petőfi Sándor Általános Iskola kétszárnyú ajtók csiszolása, gittelése, mázolása 
- Radnóti Miklós Általános Iskola ajtók, ablakok, radiátorok mázolása, 
- Radnóti Miklós Általános Iskola alsós fiú és lány WC festése és mázolása 

közegészségügyi előírások alapján 
- Juhász Gyula Általános Iskola bejárati oszlopok és oldalfalak homlokzat festése; 

bejárati mennyezet hőszigetelése, gipszkartonozása, festése; bejárati portál ajtók 
mázolása 

- Nyár utcai Óvoda Tragor Ignác utcai kerítés festése 
- Csányi körúti Óvoda radiátor, csőmázolás 
- Diófa úti Óvoda tornaszoba festése 
- Földváry Károly Általános Iskola tantermek mennyezet leverése, vakolása, glettelése 

és festése; tornatermi hőszigetelés rögzítés és homlokzat festése 
- Árpád Fejedelem Általános Iskola központi WC-k festése; II. emeleti folyosók festése 

és lábazati olajmázolása; tornaterem festése és lábazati olajmázolása; tornatermi fiú- 
és lányöltöző festése és lábazati mosható festése; egy tanterem lábazati mosható 
festése; porta és előtér festése 

- Radnóti Miklós Általános Iskola bejárati oszlopok és oldalfalak homlokzat festése; 
bejárati mennyezet hőszigetelése, gipszkartonozása, festése; bejárati portál ajtók 
mázolása 

- Közterületek zászlózása szerződött vállalkozóval. 
- Nyilvános illemhely üzemeltetése Piac utcában saját dolgozókkal. 
- Kézi hulladékgyűjtő edények ürítése saját dolgozókkal. 
- Téli útüzemeltetés; készenléti szolgálat ellátása szerződött vállalkozóval. 
- Avar utcai temetőben halottas hűtőkamra karbantartása szerződött vállalkozóval 
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IV. Köztisztaság: 
 

- - Közterületek zászlózása szerződött vállalkozóval. 
- - Nyilvános illemhely üzemeltetése Piac utcában és a József A. sétányon saját 

dolgozókkal. 
- - Díszkutak üzemeltetése szerződött vállalkozóval. 
- - Külterületi állandó lakosoknak ivóvíz kiszállítása saját dolgozókkal. 
- - Kézi hulladékgyűjtő edények ürítése saját dolgozókkal. 
- - Avar utcai temetőben halottas hűtőkamra karbantartása szerződött vállalkozóval. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2015. július 02.         Dr. Tar György 

         Ügyvezető igazgató 
     Váci Városfejlesztő Kft.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 
 
 

2015. május 
 

SPORTCSARNOK 
 
 
Sportcsarnokban bonyolított események: 
 
Május hónapban a megszokott rend szerinti testnevelés órák, az egyesületi utánpótlás és 
felnőtt mérkőzések mellett, lehetőség nyílott külső rendezvény bonyolítására is. Az Emberi 
Erőforrás Minisztériuma által támogatott, Magyar Diáksport Szövetség részéről megrendezett 
a „Sport Legyen a Tiéd” programnak Vác város Sportcsarnoka adott otthont.  
 
Sportcsarnok karbantartási munkái: 
 
- Kertrendezés, virágok ültetése a sportcsarnok előtti kertbe, csarnok körletében rendszeres 
 fűnyírás, 
- A csarnok ereszcsatornáinak kitakarítása,  
- Iskola oldali külső WC teljes festése, szellőző hibák kijavítása, szigetelés (vízüveggel), 
- Iskola oldali férfi WC teljes festése, ugyanitt a lábazatok fölött vízüveggel szigetelés,  
- Iskola oldali WC-ben égőcserék, 
- Kereskedelmi tanári szobában zárbetét csere, 
- 12-s öltözőben az álmennyezeten kazetta csere, 
- 7-s öltözőben komplett zárcsere, 
- 1-s és 2-s öltözőben dugulás elhárítás (mosdóknál nem folyt el a víz), 
- Kazán és klíma havi ellenőrzése, karbantartása, 
- fűnyíró karbantartása, (élezés, hegesztés) 
 
Műfű karbantartási munkái: 
 
- A füves területek, gyakorló pálya folyamatos nyírása,  
- Labdafogó háló foltozása, 
- a rögzített szemetesek ürítése, műanyag vizes flakonok, papírok, zsebkendők összeszedése, 
 
 
Május havi Sportcsarnok bevételek: 
 
Egyéb működési bevétel ( pálya bérbeadás küzdőtér)            2 104 500,-Ft. 
Bérbeadás bevétele (büfé)        165 000,-Ft. 
Bérbeadás (műfű)         852 000,-Ft. 
Bérbeadás egyéb           14 150,-Ft. 

Összesen nettó:                            3 135 650,-Ft. 
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STADION 
 

Stadion karbantartási munkái: 
 
- A stadion területén lévő parkok takarítása, 
- Pályák szellőztetése, Fű1 és Fű2 pályák nyírása, locsolása, körlet fűnyírása, kaszálása, 
- WC. kagyló cseréje a 6. öltözőben, (vésés, betonozás), 
- Elektromos kapcsolók cseréje, 
- Kiégett villanykörték cseréje a felnőtt öltözőben, a vendég öltözőben és a klubteremben, 
- Pályák hengerelése (esőzést követően a laza talajt tömörítjük hengereléssel), 
- Csapok, javítása, tömítések cseréje,  
- Sövényvágás a stadion teljes területén, 
- 5x2 méteres, és 3x2 méteres kapuk hegesztése, 
- üvegezés külsős vállalkozó bevonásával 
 
 
Május havi Stadion bevételek: 
 
Egyéb működési bevétel ( pálya bérbeadás) 15 750,-Ft. 
Egyéb bevétel ( büfé) 31 060,-Ft. 

Összesen nettó: 46 810,-Ft. 
 
 
 
 
 
 
 

USZODA 
 
 

Május havi adataink szerint összes belépés száma 6 780 amelyből: KLIK-hez tartozó 
belépések száma 450, bérlettel való belépések száma 5448, míg a jeggyel való belépés száma 
966. 
 
 
Strand uszoda karbantartási munkálatai: 
 
- 25 m-es medence és medencetér savazása, 
- 25 m-es medencénél a szivacsok fertőtlenítése, ablakok és ajtók tisztítása, 
- Hátsó folyosó savazása, 
- Női és férfiöltözők vizesblokkjainak savazása, 
- Infra szauna és finn szauna takarítása, fertőtlenítése, 
- Lépcsőház hypózása, 
- 33m medencetér fertőtlenítése és slagozása, a medence körbe hypozása, 
- Strand területén, uszoda előtt fűnyírás, 
- Férfi zuhanyzóban csaptelep betétjének cseréje, 
- Gyermekmedence csempézése, 
- Napozó lépcső javítása, 
- „L” alakú medencénél az esővíz elvezető csatorna dugulásának elhárítása, 
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- Gépházban fénycső csere, 
- Strand területén és az uszoda előtt fűnyírás, padok szerelése, padlók gyalulása és festése, 
- L alakú medencénél csempe fugázása, gyermek medencénél új pad készítése, 
- 25 m-es medencénél lefolyórácsok hypózása, 33 m-es medencénél lábmosók hypózása, 
- izzó cserék, 
- Strand területén fűkaszálás, gyomok kiszedése a járólapok közül, gyomirtózás, 
- Napozóteraszon lefolyórácsok kitakarítása, 
- L alakú medencénél az esőgyűjtő rácsok elhelyezése, 
- strandon dugulás elhárítás  
 
 
 
Május havi bevételek: 

Jegy eladásból származó bevételek 2 127 173,-Ft. 
Bérlet, csoportos használat bevétele 1 346 038,-Ft. 
Bérbeadás bevétele  854 521,-Ft. 

Összesen nettó: 4 327 732,-Ft. 
 
 
 
 
 

 
Vác, 2015. július 02.                           Zábó Edina  
          ügyvezető igazgató 
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Beszámoló a Váci Városimázs Nonprofit Kft. által vállalt kötelezettségek áprilisi 

teljesítéséről:  

 

Váci Hírnök  

A Váci Városimázs Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződése alapján a Váci 

Hírnök havi lap kiadását (áprilisi szám) május elején teljesítette. A májusi lapszám 

szerkesztése folyamatban, a nyomdai munkák és a terjesztés előkészületei zajlanak.  A Váci 

Hírnök olcsóbbá tételét célzó tervezetet a Városimázs menedzsmentje kidolgozta, a Holding 

számára jóváhagyásra beadta.  

 

 

Online felületek 

A szerződésben maghatározott online felületek, így a www.vac.hu, www.estv.hu tartalmának 

előállítását és frissítését május hónapban teljesítettük. A szerződés alapján a tartalmakat 

hétköznaponként frissítettük.  

 

 

ES Térségi Televízió 

Az ES Televízió május hónapban is legyártotta és adásra tűzte a Vác Város 

Önkormányzatával kötött szerződésben maghatározott műsorokat, amelyeket az NMHH-val 

kötött szerződés szerint készített el. A televízió pályázatot adott be az NMHH-hoz 

műsorkészítés támogatására.  

 
 

 

 

Vác, 2015. július 02.                           Kegyes Zoltán  
                ügyvezető igazgató 
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A fogyasztói tartozások összege a 2015. április 30-ai állapot szerinti 126,7 millió Ft-ról május 
30-ra 125,9 millió Ft-ra csökkent. 
  
Ebből az önkormányzati bérlakásokban lakók tartozása a április havi 13,91 millió Ft-ról 
május végére 14,04 millió Ft-ra nőtt. 
 
Ebből az üres önkormányzati lakások távhő tartozása a április hónap végi 236,6 eFt-ról május 
végére 231,8 eFt-ra csökkent. 
 
Mindezeken felül a Váci Városfejlesztő Kft.-nek 55 millió Ft lejárt határidejű tartozása van a 
Váci Távhő Kft. felé. Ehhez jönnek még a kölcsönszerződés szerinti kamatok. 
 
A cégek között önkormányzati kezességvállalással megkötött 90 millió Ft-os 
Kölcsönszerződés első részletének, 50 millió Ft-nak a fizetési határideje 2014. október 1-én, 
második részletének 40 millió Ft-nak a fizetési határideje 2014. december 31-én lejárt. A Váci 
Városfejlesztő Kft. 2015. január elején utalt 35 millió Ft-ot. 
 
Az április havi hőértékesítés 2 134 GJ volt, az öt éves átlag 2 481 GJ, így az öt éves átlagtól 
14 %-kal kevesebb. 
 
Május hónapban kisebb műszaki meghibásodásokon kívül nagyobb, szolgáltatás kieséssel járó 
üzemzavar nem következett be.  
 
Mellékelek egy táblázatot a Váci Távhő Kft. kintlévőségeinek változásáról a 2012. évi DHK 
Zrt.-nek történő kintlévőség értékesítés időpontjától vezetve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015. július 02.       Rakonczai Róbert  

ügyvezető igazgató  
 
 
 
 

 

2600 Vác Zrínyi u. 9. 

Tel/Fax: 27-510-135    510-125www.vactavho.hu      E -mail: vactavho@vactavho.hu        Banksz.: OTP 11742094-20154620          
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Váci Távhő Kft. 

       
  Kintlévőség Változás   
  millió Ft millió Ft   

20
12

 október 48,0     
november 64,6 16,60   

december 79,6 15,00 2012 - 2013 

  Téli növekedés 

2 
0 

1 
3 

január 90,0 10,40 60,5  millió Ft 
február 108,0 18,00   
március 104,0 -4,00   
április 108,5 4,50   

május 106,8 -1,70 2013 

június 99,9 -6,90 Nyári csökkenés 
július 97,6 -2,32 -17,9  millió Ft 

augusztus 93,4 -4,21   
szeptember 92,0 -1,38   

október 90,6 -1,39   
november 100,3 9,70   

december 103,4 3,10 2013 - 2014 

  Téli növekedés 

2 
0 

1 
4 

január 116,1 12,70 33,1  millió Ft 
február 120,0 3,90   
március 123,7 3,70   
április 122,7 -1,00   
május 118,0 -4,70   

június 115,8 -2,20 2014 

július 111,0 -4,80 Nyári csökkenés 
augusztus 109,6 -1,40 -19,5  millió Ft 

szeptember 105,3 -4,30   
október 104,2 -1,10   

november 110,9 6,70   

december 112,3 1,40 2014 - 2015 

  Téli növekedés 

2 
0 

1 
5 

január 121,6 9,30 23,4  millió Ft 
február 125,5 3,90   

március 127,6 2,10   
április 126,7 -0,90   

május 125,9 -0,80   

június     2015 

július     Nyári csökkenés 

augusztus     -1,7  millió Ft 

szeptember           
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1. 2015. április 1-től a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. üzemelteti a szelektív 

gyűjtőszigeteket, melyeket hetente két alkalommal (kedden és pénteken) ürítünk. Május 
havi mennyiség 38,28 tonna volt. 
 

2. Folytattuk a „szelektív a házhoz megy” akciónkat a meghirdetett területen. A májusban 
összegyűjtött mennyiség 2,14 tonna volt. 

 
3. Lakossági bejelentések alapján folytattuk az illegális hulladék lerakatok felszámolását, 

május hónapban az összegyűjtött és elszállított mennyiség 21,02 tonna volt. 
 
4. A tavaszi lomtalanításmájus14-16 között a 2. körzetben folytatódott és május 28-30 között 

a 3. körzettel befejeződött. 
 
5. Hulladékgyűjtési adatok (tonna): 

 

 
 

 
 
 

 
Vác, 2015. július 02.         Jászai Péter  
             ügyvezető igazgató  
 

 

Január Február Március Április Május Június Július Augusztus. Szept. Október November December. 

Vác 2011 656,00 429,10 656,12 664,58 635,88 687,12 761,35 909,93 753,79 695,18 824,97 690,48 

Vác 2012 622,00 504,62 724,37 690,14 744,55 664,86 761,35 909,93 753,79 695,18 824,97 690,48 

Vác 2013 645,87 561,48 653,56 748,18 777,80 643,01 809,33 726,96 696,96 770,20 734,33 683,91 

Vác 2014 667,05 596,67 691,10 752,37 709,26 702,92 833,58 771,00 840,42 803,79 661,24 752,04 

Vác 2015 705,10 636,03 761,7 732,97 729,47       


