
[Ide írhat] 
 

 

 1 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
tárgy:  Váci Városfejlesztő Kft. 2015. június-július havi beszámolói 
 
 
 
Tisztelt Pénzügyi –Ügyrendi Bizottság! 
 
 
A Városüzemeltetés területén az állandó feladatok mellett az alábbi jelentősebb munkákat 
végeztük el: 
 
 
Útkarbantartás 2015. június hónapban: 

 
 

- Kátyúzás, kátyúzó-géppel: Derecske dűlő, Csányi l. körút járda hibák, Naszály út, 
Petőfi u., Magyar u. rezeda u. Ibolya u., Újhegyi út, Deákvári főút, Madách u. Jókai u.  
Liget Gombás patak hídja, Horgásztó út, Burgundia u., Városi Stadion bejárata, 
Galcsek u., Földváry Károly ált. isk. focipálya (felpúposodás megszüntetése), Diadal 
tér, Görgey u., Mentő-állomás, Radnóti - Dolmány u. sarok,  

- Táblák kihelyezése (kutyát a parkba vinni tilos) Sas u. belső park 
- Kiegészítő tábla kihelyezése Arany J. u. 
- Kamerázás-tisztítás a Honvéd utcai alagútnál + forgalomirányítás 4 napon keresztül 
- Telep u. elsőbbségadás-kötelező táblák kihelyezése Sorompó u. Vágány u. Váltó u. 
- Táblázás, áthelyezés Vörösmarty tér 
- Szélsősor - Gombási kereszteződésében kidöntött tábla visszaállítása 
- Táblák visszaforgatása az Újhegyi út körforgalmában 
- Zsákutca tábla kihelyezés Kertváros sor és a Napsugár u. sarkára 
- Tábla pótlása városi könyvtárnál 
- Szent J. u. kőpolerek visszahelyezése illetve festése 
- Kerékpár úton lévő lassítók újrafestése a Kőhíd lakóparknál 
- Föld deponálása a Naszály út két víztározó közötti elkészült járda közé 
- Magasság korlátozó kapu késztítése, festése, beállítása (Burgundia) 
- Sövény u. lépcsősornál elcsúszott aknafedél helyreállítása 
- Díszkövek telepre szállítása a Március 15 térről, illetve Rév közből 
- Újhegyi út – Harkály u. útburkolat jel festése 
- Útburkolati jel festése Újhegyi út 
- Duna-part V4 fesztivál miatt (táblázás, rámpakészítés) 
- Radnóti u.- Dolmány u. sarok vízelvezetőrács csere 
- Görgey u. kerámia kövek visszahelyezése 
- Molnár u. kockakövek helyreállítása a járdán 
- Széchenyi u. ivókútnál lévő balesetveszélyes kockakövek helyreállítása 
- Petőfi u. süllyedés feltárása, betonozása, 
- Petőfi u. - Hattyú u. sarkán lévő megsüllyedt víznyelő akna helyreállítása 
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- Horgásztói úton menetdinamikai küszöb bontása 
 
 
 
 
 
 

Útkarbantartás 2015. július hónapban: 
 

- Kátyúzás, kátyúzó-géppel: Temető út (Lagúna étteremmel szembe a járdán süllyedés 
megszüntetés), Somogyi u. Kárász u., Korház parkolójának bejárata, Bottyán u., 
Zrínyi u., Stadion u., Petőfi u., Budapesti főút, Görgey u.  

- Petőfi u. megsüllyed útszakasz felbontása betonozása, aszfaltozása 
- Sitt, illetve zöld hulladék szállítása a laktanyába 
- Kerékpárút sérült részeinek bejárása, a kivágandó fák leegyeztetése 
- Víznyelőrácsok tisztítása  
- Járda-járólap javítás Árpád út 
- Vám u. zöld-hulladék elszállítás 
- Széchenyi u. kilökött kőpoler visszahelyezése 
- Duna-part tanpályán kb. 30-40 db. Furat megszüntetése 
- Zöldfa u. (dühöngő) rossz padok kiszedése, pótlása 
- Padok kihelyezése Kárász u. lakótelepnél 
- Hajnik Pál u. forgalmi-rend változtatás a Tabán u. csőtörés miatt  
- Zöldfa u. lépcsősor felújítás  
- Világi Vigalom, színpadok ballontöltése (nyilvános WC mögött, illetve Nagyszínpad) 
- Ároktisztítás Kápolna utcában 
- Csányi L. Körúton járólapok visszahelyezése 
- Burgundiában az újra kidöntött magasságkorlátozást jelző tábla beszállítása 
- Galamb köz - József A. stny. közötti lépcső javítása 
- Császár A. u. kimozdult kőpolerek visszahelyezése 
- Budapesti főút beszakadás helyreállítása 
- Kézi hulladékgyűjtő állítás Barabás u. 
- Kőpoler elhelyezés Diák köz 
- Leszakadt lámpatest telepre szállítás 
- Diósvölgynél tábla helyreállítás 
- Megtört oszlop-csere a Deákvári főút körforgalmánál 
- Kidöntött tábla visszaállítás Deákvári főút körforgalom 
- Telep u. Naszály út sarkán tábla csere illetve tükör felszerelése 
- Kompnál táblák helyes irányba álltás 
- Megállni tilos táblák kihelyezése a Köztársaság úton 
- Zrínyi u.-Rákóczi tér sarkán kidöntött tábla 
- Kidöntött tábla visszahelyezése a Konstantin téren 
- Václiget táblák nagyobb oszlopra helyezése 
- Vigalom utáni táblák visszaforgatása illetve visszahelyezése 
- Táblák kihelyezése Telep u. Naszály út 
- Tábla áthelyezés Eötvös u.-ban 
- Tábla visszaállítása Dombay u. Köztársaság u. sarkán 

 
 

Kertészet 2015. június hónapban: 
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- 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 

- Kézi úttisztítás: Naszály út, Zrínyi u., Rádi út, Liszt F. sétány, Ady E. sétány, József 
A. sétány, Vásár u., Rigó u., Nagymező utca, Rácz P. utca parkolókkal, Kötő u.,  
Lovarda tér, Damjanich u., Zöldfa u., Kölcsey u., Pálffy u., Földváry tér, Görgey u., 
Művelődési Ház körüli utcák, Konstantin tér, Hattyú u., Magyar u., Istenmalmi u. 

- Fűnyírások és fűkaszálások: Zrínyi u., Baba park, Rákóczi tér, Rádi út, Vásár u., 
Fácán u. – Újhegyi út – Deákvári főút – Rigó u. közötti tömbbelsők, Füredi utca, 
Radnóti út – Újhegyi út terelősziget, Konstantin tér, Piarista u., Vörösmarty tér, Lehár 
F. út, Bauer utcai árkok, Cserje utcai lépcsősorok, Szederfa sor – Gombási út 
kereszteződésében levő zöldterület, Párta u. fenyves, Gerle utcai trafó körüli 
zöldterület, Jókai utca, Karacs Kollégium belső udvara, 2. sz. főút (kisváci 
körforgalomtól Széchenyi utcáig), Jázmin tér, Jávorszky sétány és árok, Kosdi úti árok 
(Deákvári fasortól Jávorszky sétányig), KRESZ park, Rózsa kert, Petőfi utca, Virág 
utcai játszótér, Avar utca, Kosdi utca, Posta park, Kis körút, Fekete utcai árok, Radnóti 
út, Hóman B. úti ákok, Fagyibáros játszótér körüli terület, Híradó tér, Gombási úti 
lakótelep, Stadion, Huszár utcai árok, Ligeti rét, Sas utcai tömbbelső, Fürj utcai 
tömbbelső, Buki sori terelősziget, Iskolaváros buszforduló, Deákvári főút, Béke tér, 
Kárász utcai lakótelep és árok, Horváth M. utca, Hóman B. út „Ottava” telek, 
alsóvárosi temető, Kossuth tér, KRESZ parkban járdák kiszegélyezése 

- Sövénynyírások: Kosdi út, Ady E. sétány, József A. sétány, Báthori u., Kossuth u., 
KRESZ park, Temető út vízfogó, Deákvári főtér, Rákóczi tér,  Petőfi utca, Hattyú 
utcai tömbbelső,  Magyar u., Rácz P. u.,  Kötő u.,  Budapesti főút, Jókai u., Konstantin 
tér, Deákvári fasor, Görgey u. 

- Faápolási munkák: Sas utcában 11 db fa űrszelvényezése, Flórián utcában 1 db 
akácfa gallyazása, Köztársaság út 32. előtt 3 db ostorfa koronaalakítása, Magyar 
utcában 1 db fűzfa zöldmetszése, Hattyú utcában 1 db akácfa felgallyazása, Honvéd 
utcában 2 db ostorfa felgallyazása, Tabán u. – Mátyás u. sarkán 1 db ostorfa 
koronaalakítása, Erzsébet utcában Volán Pályaudvar mellett fák űrszelvényezése, 
Ambró utcában 3 db kőrisfa koronaalakítása, Köztársaság út – Piarista u. sarkán 2 db 
ostorfa koronaalakítása 

- Lakossági gallyak elszállítása a város területéről 
- Rózsák gyomlálása, kapálása metszése: Földváry tér, Staféta, Széchenyi u., Jókai u., 

Rózsa kert, Konstantin tér, Földváry tér 
- Honvéd utcai és Naszály úti alagút takarítása 
- Virágágyak gyomlálása, kapálása, locsolása, kiürítése és beültetése 
- Mélygarázs fölötti zöldterületen cserjék gyomlálása, kapálása 
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- Padok felújítása, javítása: Rácz P. utca 1-7. mögött – 1 db pécsi padon támla és 
ülőkék cseréje, dr. Csányi krt. 88. mellett 2 db padon ülőkék cseréje 

- Új kézi szemetesek kihelyezése: Stadion melletti parkterületre – 1 db, Diadal térre -1 
db 

- Kutya ürülék tároló kihelyezése: Stadion melletti parkterületre 
- Tulipánhagymák és nárciszgumók kiszedése a virágágyakból 
- Főutca – Főtér program területein burkolat gyomlálása 
- Homokcsere a Magyar utcai játszótér homokozójában 

 
 

Kertészet 2015. július hónapban: 
 

 
- 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 

- Kézi úttisztítás: Istenmalmi u., Damjanich tér parkolók, Földváry tér, Althann u., 
Gombási út, Szt. Miklós tér, Gasparik u., Liszt F. sétány, Ady E. sétány, József A. 
sétány, Hegyestorony előtti parkoló, Rigó u., Rácz Pál u. 2-10. előtti parkolók, 
Kossuth tér, Stadion u., Diadal tér, Petőfi u., Szt. Miklós tér, Főutca – Főtér program 
területei, Damjanich utca, Jegenye utca, Vásár utca, Törpe utca, Nagymező utca, 
Széchenyi utca, Petróczy utca, KRESZ park, Kötő utca, Báthori u., Kossuth u., 
Konstantin tér, Fácán u. – Újhegyi út – Rigó u. – Deákvári főút tömbbelsői, Zöldfa 
utca parkolók, Kakukk u., Vám u., Sas u., Vörösmarty tér, Fürj u., Deákvári főút, 
Szentháromság tér, Konstantin tér, Horváth M. utca, Szt. János utca, Füredi utca, 

- Fűnyírások és fűkaszálások: Konstantin tér, Budapesti főút, Liget, Duna-part 
Ligettől a Börtönig, Kárász lakótelep, alsóvárosi temető, Eötvös u., Kálvin tér, 
Petróczy u., 2. sz. főút (Stadiontól a Művelődési Házig), Molnár u. – csónakház 
melletti terület, Kórház u., Szederfa sor és Gombási út kereszteződésében a 
zöldterület, Gombási út (Munkácsy u.-tól laktanyáig), Rózsa kert, Kálvária, Hanusz 
utcai lépcsősor, Althann u. járdák kiszegélyezésével, Vörösmarty tér, Szt. Miklós tér, 
Gasparik u., Szt. János utca, Petróczy u., duna-parti lépcsősorok, Stadion u., Telep u., 
Diadal tér, Fácán u. – Újhegyi út – Rigó u. – Deákvári főút közötti tömbbelsők, 
Radnóti úti terelőszigetek, Köztársaság út, Konstantin téri járdák kiszegélyezése, 
Kossuth u., Báthori u., Rákóczi tér, Zrínyi u. – Erzsébet u. közötti lakótelep, Baba 
park, Dunakanyar Áruház előtti terület, Eszterházy utca, Galcsek utcai terelősziget, 
Toronyház melletti terület, Piarista u., Köztársaság út favermek, Karacs Kollégium 
előtti terület, Géza király tér, Arany J. utcai lakótelep, mélygarázs fölötti terület, 
Honvéd u., Váci Radnóti M. Ált. Isk mögötti terület, Párta utcai fenyves, Rádi út, 
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kisváci körforgalom, Kőhíd park, KRESZ parkban járdák kiszegélyezése, Vörösmarty 
tér, Lovarda tér 

- Sövénynyírások: Széchenyi utca, Zrínyi u. – Erzsébet u. közötti lakótelep, Szt. István 
tér, Eötvös u., Galcsek u., Ady E. sétány, József A. sétány, Duna-part park területe, 
Budapesti főút, Köztársaság út, Báthori u., Szentháromság tér, Karcsú A. utca, Diadal 
tér, Zöldfa u. 6., Istenmalmi u., Arany J. utcai lakótelep 

- Törpe ostorfák zöldmetszése: Eötvös u,, Jókai u. 
- Lakossági gallyak elszállítása a város területéről 
- Rózsák gyomlálása, kapálása metszése: Nagymező u., Rácz P. u., Staféta,  Jókai u., 

Duna-part, Konstantin tér, Széchenyi utca, Eötvös u., Görgey u. 
- Honvéd utcai és Naszály úti alagút takarítása 
- Virágágyak gyomlálása, kapálása, locsolása 
- Mélygarázs fölötti zöldterületen cserjék gyomlálása, kapálása 
- Faápolási munkák: Rigó u. 2. előtt 1 db platánfa gallyazása, Váci Radnóti M.  Ált. 

Isk.-ban 1 db akácfa és 1 db fűzfa gallyazása, Liszt F. sétányon 1 db gesztenyefa 
gallyazása, Köztársaság út 42. előtt 1 db ostorfa gallyazása,  Ady E. sétányon 5 db fa 
gallyazása, Magyar u. – Damjanich u. sarán 2db ostorfa gallyazása, Vám u. 10. mellett 
1 db Csigolyafűz gallyazása, Rádi úton 1 db kőrisfa gallyazása, Petőfi u.1. előtt 1 db 
ostorfa felgallyazása, Vásár utcában Japán akácok koronaalakítása a viharkár után 

- Padok felújítása, javítása: Duna-parton 11 db pad, Ligetben 2 db pad  
- Főutca – Főtér program területein burkolat gyomlálása 
- Híradó téri volt laktanya előtti árkok kitakarítása 
- Rádi úti biciklis út kézi úttisztítása 
- Posta parkban gyöngykavics gyomlálása 
- Várlépcsőhöz cserjék ültetése és füvesítés 
- Stadionban fák gallyazása, valamint a kerítés mellett űrszelvényezési és gallyazási 

munkák 
 

Intézményi / magasépítési üzemeltetési részleg:  2015. június hónapban: 
 

 
I. Külső vállalkozó által: 

- Iskolákban, Óvodákban ételfőző üstjavítás 
- Iskolákban, Óvodákban eseti rovar- és rágcsáló irtások 

 
II. Saját állománnyal: 

- Petőfi Sándor Általános Iskola D épület fiú és lány WC felújítása 
- Petőfi Sándor Általános Iskola D épület, öltöző és zuhanyzó felújításának megkezdése 
- Radnóti Miklós Általános Iskola tornatermi vizesblokkok felújításának megkezdése 
- József Attila stny. alatti nyilvános illemhelyen WC öblítő csap javítás, graffiti 

eltávolítása 
- Piac utcai nyilvános illemhelyen WC ülőkék, lámpatest cseréje, zárjavítás, ajtó 

beállítás 
- Eszterházy utcai ivókút eldugult elfolyójának tisztítás, takarólap ragasztása 
- Deákvári főtéri és Posta parkban lévő ivókút javítása 
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- Iskolákban és Óvodákban WC tartályok, WC ülőkék, gumiharang, mosogató 
csaptelep, mosdó csaptelepek, mosdó szifonok, zuhany csaptelepek, zuhanyrózsa, 
zuhany gégecső, bojler biztonsági szelep, flex cső, falikút cseréje, tömszelence, 
kilyukadt vízvezeték javítása, gumicső pótlása, dugulás elhárítása, gépészeti anyagok 
átadása 

- Radnóti Miklós Általános Iskola konyha ablakain lévő szúnyoghálók cseréje 
- Iskolában és Óvodában zárak, kilincs, címke, kilincsek, ablaküvegek cseréje, udvari 

játszóeszköz és mászóka javítása, ajtó passzítása, asztalos anyagok átadása 
- Iskolákban és Óvodákban lámpatest cseréje, konyhai elektromos sütők, konnektor 

javítása, elektromos anyagok átadása 
- Bérleményekben izzó cseréje, térvilágítás izzócsere és alkonykapcsoló beépítése 
- Damjanich téri játszótér kiskapu javítása 
- Iskolákban és Óvodákban zár, csatorna fedél cseréje, konyhai tálaló kocsi, kapu 

javítása, felületének újra burkolásával, iskolai székek, főzőüst fedél hegesztése, 
kopolit üveg felület ráccsal való fedése, lakatos anyag átadása 

- Árpád Fejedelem Általános Iskolában négyzetpalák cseréje 
- Hársfa utcai Óvoda lapostető vízszigetelése 
- Bérleményben cserép igazítása, ereszcsatorna javítása, ereszcsatorna takarítása 
- Iskolában és Óvodákban térbetonozás, csempe, padlólapok, vakolat javítása 
- Bérleményben térkő szintbe emelése, gipszpecsét felhelyezése 
- Iskolában és Óvodákban beázás utáni festés javítás, festő és mázoló anyag átadása 
- Juhász Gyula Általános Iskola udvari játékok felfestése 
- Stadion emeleti öltöző festése 
- Nyár utcai Óvoda, Vám utcai Óvoda I. épület helyiségeinek nyári leállás alatti festése, 

mázolása 
 

 
Intézményi / magasépítési üzemeltetési részleg:  2015. július hónapban: 

 
- Stadion főépületben közvetítő épület, hazai és szurkolói vizesblokkban javítások 
- Petőfi Sándor Általános Iskola D épület fiú és lány WC felújítása 
- Petőfi Sándor Általános Iskola D épület öltöző és zuhanyzó felújítása 
- Radnóti Miklós Általános Iskola tornatermi vizesblokkok felújítása 
- Radnóti Miklós Általános Iskola tornatermi kopolit üvegfalak bontása, külső fal 

építése 
- Piac utcai nyilvános illemhely ajtó passzítása, zárak javítása 
- Posta parki ivókút vízszűrő tisztítása, vízsugár beállítása 
- Iskolákban és Óvodákban WC tartály, flexcső, gumiharangok cseréje 
- Bérleményekben gáztűzhely, WC tartály, WC csésze, WC ülőke, Dömötör tartály, flex 

cső, konvektorok cseréje, csőtörés javítása, dugulások elhárítása, szerelvények bontása 
- Főtéri faházak rendezvényre való szállításában közreműködés, faházak karbantartása 

és faházak visszaszállításában közreműködés 
- Iskolákban és Óvodákban udvari mászókák, pad javítása 
- Bérleményekben bejárati ajtó, szalagfüggöny javítása, lakás lezárása 
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- Iskolákban és Óvodákban konyhai villanysütő, csengő javítása, elektromos 
berendezésre selejtezési javaslat adása 

- Bérleményekben izzó, fénycső és gyújtó csere 
- 240 literes kézi hulladékgyűjtő edény javítása 
- Iskolákban és Óvodákban ételszállító kerekes kocsira fedő felszerelése, anyagok 

átadás 
- Hársfa utcai Óvoda lapostető vízszigetelése 
- Eötvös Óvoda salétromos vakolat leverése és visszavakolása 
- Óvodákba festő és mázoló anyag átadása 
- Csányi körúti, Deákvári főúti, Újhegyi úti, Diófa, Sirály, Kertész utcai Óvoda, Vám 

utcai Óvoda II. épület óvodai és konyhai, valamint Juhász Gyula, Petőfi Sándor és 
Radnóti Miklós Általános Iskola konyha helyiségeinek nyári leállás alatti festése, 
mázolása 

- Bérleményben tisztasági festési munka 
 
 

Köztisztaság 2015. június hónapban:  
 
 

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

dolgozókkal. 
- Díszkutak üzemeltetése szerződött vállalkozóval. 
- Hőségriasztás miatti útlocsolás szerződött vállalkozóval. 
- Kézi hulladékgyűjtő edények ürítése saját dolgozókkal. 
- Avar utcai temetőben halottas hűtőkamra karbantartása szerződött vállalkozóval. 

 

Köztisztaság 2015. július hónapban:  
 

 
- Nyilvános illemhely üzemeltetése Piac utcában és a József A. sétányon saját 

dolgozókkal. 
- Díszkutak üzemeltetése szerződött vállalkozóval. 
- Külterületi állandó lakosoknak ivóvíz kiszállítása saját dolgozókkal. 
- Csapadékvíz elvezető csatornahálózaton rágcsálóirtás elvégzése szerződött 

vállalkozóval. 
- Gépi úttisztítás szerződött vállalkozóval. 
- Hőségriasztás miatti útlocsolás szerződött vállalkozóval. 
- Kézi hulladékgyűjtő edények ürítése saját dolgozókkal. 

 
 
 

2015. szeptember 07.   
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Dr. Tar György 

ügyvezető igazgató 
Váci Városfejlesztő Kft. 
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2015.június 
 
 

SPORTCSARNOK 
 
 
Sportcsarnokban bonyolított események: 
 
Az elmúlt évhez hasonlóan, június hónapban került megrendezésre a Speciális Olimpiai 
Szövetség egyesített labdarúgó tornájára. Június 15-től a 2014/2015 tanév végétől, kezdetét 
vette az éves nagy nyári karbantartás időszaka.  
 
 
Sportcsarnok karbantartási munkái: 
 

- 12 db öltöző, és a játékvezetői öltöző festése,  
- Közösségi WC-k festése (1-4 ig) 
- Konditerem és tornaszoba festése, 
- Lelátók körüli emeleti folyosók falfelületeinek festése, 
- Raktárhelységek festése, 
- Műszaki iroda festése,  
- Küzdőtér körüli palánkok teljes átmázolása 
- Hátsó keresztfolyosó festése, 
- Büfé területének festése, 
- Feljárati lépcső, mázolt felületének teljes átfestése, 
- Rozsdás radiátorok festése, 
- Festést követő nagytakarítás, oszlopok, lambériák teljes tisztítása, 
- Fűnyírás folyamatosan 

 
 
Műfű karbantartási munkái:  
 

- Fűnyírás, kapuk hegesztése, hálók foltozása 
- Folyamatos fűnyírás és locsolás 

 
 
Június havi bevételek: 
 
Egyéb működési bevétel ( pálya bérbeadás küzdőtér)             1 742 000,-Ft. 
Bérbeadás (műfű)            79 173,-Ft. 
Bérbeadás (büfé)          150 000,-Ft. 
Bérbeadás (egyéb)              8 000,-Ft. 
Összesen nettó:                            1 979 173,-Ft. 
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STADION 
 
 
Stadion karbantartási munkái: 
 

- A stadion területén lévő parkrészek takarítása 
- Pályák szellőztetése, nyírása, locsolása 
- Villanykörték cseréje 
- Pályák hengerelése 
- Sövényvágás 

 
Június havi bevételek: 
 
Egyéb működési bevétel ( pálya bérbeadás)                  837 000,-Ft. 
Egyéb bevétel ( büfé)            31 060,-Ft. 
Összesen nettó:                     868 060,-Ft. 
 
 

 
USZODA 

 
 
Június havi adataink szerint összes belépés száma 8029 amelyből: bérlettel való belépések 
száma 3672, míg a jeggyel való belépés száma 3925. 
 
 
Strand uszoda karbantartási munkálatai: 

- 33 m-es medence savazása és hypózása, járólapok savazása, medence körüli korlát 
készítése, a sátortető oldalfalának lebontása, 

-  L alakú medence savazása és hypózása, 
- Gyermek medence savazása és hypózása, 
- Sörház előtt és a napozó terasz előtt gyomtalanítás, tereprendezés 
- Strand területén fűnyírás és fűkaszálás, sövény nyírása, 
- L alakú medence porszívózása, 
- Rossz csapbetétek újra cserélése, kézszárítók felszerelése, 
- Férfi és női vizesblokk savazása, férfi és női öltözők kitakarítása, 
- Az elsősegély szoba, a csoportos öltözők a pénztár és az értékmegőrző kitakarítása, 

fertőtlenítése, strand területén tisztasági festés a helységekben,  
- Strand bejáratánál előtető készítése, 
- A pénztár épület és a kabinsor között villanyvezeték konzul tartójának készítése, 
- L alakú medencénél a lábmosóknál golyóscsapok felújítása, 
- Uszodából strand épületbe felköltözős (padok, öltöző szekrények, asztalok, 

pénztárgép. stb) 
 
 
Június havi bevételek: 

Jegy eladásból származó bevételek      4 147 748,-Ft. 
Bérlet, csoportos használat bevétele      3 586 135,-Ft. 
Bérbeadás bevétele           713 607,-Ft. 
Összesen nettó:        8 447 490,-Ft.  
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2015. július   

 
SPORTCSARNOK 

 
 
Sportcsarnokban bonyolított események: 
 
Július első hetében a nyári karbantartási munkák utolsó feladatai készültek tekintettel arra, 
hogy a kézilabda egyesületek, kihasználva az iskolai szünetet, reggeltől estig a különböző 
korosztályú csapataik edzéseit bonyolították. 
 
Sportcsarnok karbantartási munkái: 
 

- Kazán karbantartása, vízfeltöltése, gyújtólángok visszagyújtása, kéményjáratok 
tisztítása, 

- wc-k összefolyó cseréje, ragasztással, 
- Lépcsőfeljárók vakolása és festése, 
- Küzdőtér mellvédeknek festése, 
- Kézilabda kapuk hálótartó szemek hegesztése, pótlása, 
- Felmosó kocsi új szerkezet készítése, (mopp kinyomó), 
- Égőcsere előkészítés a küzdőtéren, égőcsere darus állványról, 
- Sportcsarnok körül gyomtalanítás 
- Küzdőtér gépi mosása (800m2) kétszer, 
- Kosárlabda palánkok lefestése, 
- Légcserélő javítása, 
- Öltözőkben csaptelep javítások 
- 2-s főúton, betonkerítés mentén fűkaszálás, fűnyírás, 
- Locsoló fej tartószerkezet hegesztése 4 db, 
- 1-2 öltözőben dugulás elhárítás, 

 
 
Műfű karbantartási munkái:  
 

- 4 db locsoló állvány elkészítése és beüzemelése,  
- Műfű területén fűnyírás 

 
 
Július havi bevételek: 
 
Egyéb működési bevétel ( pálya bérbeadás küzdőtér)    630 000,-Ft. 
Bérbeadás (műfű)         201 000,-Ft. 
Összesen nettó:                    831 000,-Ft. 

 
 

STADION 
 

Stadion karbantartási munkái: 
 

- A stadion területén lévő parkok takarítása 
- Pályák szellőztetése, nyírása, locsolása 
- Villanykörték cseréje 
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- Pályák hengerelése 
- Sövényvágás 
- Kapuk hegesztése 
- Stadion bejárati ajtó javítása, 
- Klíma javítása,  

 
 
Július havi bevételek: 
 
Egyéb működési bevétel ( pálya bérbeadás)      0,-Ft. 
Egyéb bevétel ( büfé)           31 060,-Ft. 
Összesen nettó:           31 060,-Ft. 
 

 
 

USZODA 
 

Július havi adataink szerint összes belépés száma 20083 amelyből: bérlettel való belépések 
száma 3860, míg a jeggyel való belépés száma 16223, mely adatok jóval magasabbak, mint az 
előző év ezen időszaka ( 2014. össz: 15435).  
 
 
Strand uszoda karbantartási munkálatai: 
 

- strand és uszoda területén fűnyírás, sövényvágás, szegélyvágás, folyamatosan 
- napozó teraszon gyomirtás és seprés, 
- medenceporszívózás 
- faágak és gallyak összegyűjtése a strand területén, 
- vihar utáni takarítás, 
- L alakú medence hypózása, 
- L alakú medence felkefélése, és algamentesítése, 
- uszodai női és férfi zuhanyzónál összefolyók és csempék ragasztása,  
- öntözőfej csere és javítás. 
- L alakú medencéből a víz leengedés, algamentesítés és hypózás, azt követően feltöltés, 
- L alakú medencénél lábmosók savazása, medence porszívózása,  
- 33 m-es medence porszívózása, 
- Rózsák metszése, kertrendezés, locsolás 

 
 
Július havi bevételek: 

Jegy eladásból származó bevételek      11 627 318,-Ft. 
Bérlet, csoportos használat bevétele               589 916,-Ft. 
Bérbeadás bevétele             300 910,-Ft. 
Összesen nettó:        12 518 144,-Ft.  
 
 
 
2015. szeptember 01.  
 

Zábó Edina 
ügyvezető igazgató 
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Beszámoló a Váci Városimázs Nonprofit Kft. által vállalt kötelezettségek júniusi 

teljesítéséről:  

 

 

Váci Hírnök  

 

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

Hírnök havi lap kiadását (májusi szám) június elején teljesítette. A júniusi lapszám 

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

 

Online felületek 

 

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

tartalmának előállítását és frissítését június hónapban teljesítettük. A szerződés alapján a 

tartalmakat hétköznaponként frissítettük.  

 

ES Térségi Televízió 

 

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

Önkormányzatával kötött szerződésben maghatározott műsorokat, amelyeket az 

NMHH-val kötött szerződés szerint készített el.  
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Beszámoló a Váci Városimázs Nonprofit Kft. által vállalt kötelezettségek júliusi 

teljesítéséről:  

 

 

Váci Hírnök  

 

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

Hírnök havi lap kiadását (júliusi szám) augusztus elején teljesítette. Augusztusban nincs 

Váci Hírnök ezért a szeptemberi lapszám előkészületei zajlanak.    

 

 

Online felületek 

 

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

tartalmának előállítását és frissítését július hónapban teljesítettük. A szerződés alapján a 

tartalmakat hétköznaponként frissítettük.  

 

ES Térségi Televízió 

 

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

Önkormányzatával kötött szerződésben maghatározott műsorokat, amelyeket az 

NMHH-val kötött szerződés szerint készített el.  

 

 

 

 
Vác, 2015. augusztus 03.   
 
 
 

Kegyes Zoltán sk. 
ügyvezető igazgató 
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A fogyasztói tartozások összege a 2015. május 30-i állapot szerinti 125,9 millió Ft-ról július 
31-re 114,7 millió Ft-ra csökkent. 
  
 
Ebből az önkormányzati bérlakásokban lakók tartozása a május havi 14,04 millió Ft-ról július 
végére 14,07 millió Ft-ra nőtt. 
 
 
Ebből az üres önkormányzati lakások távhő tartozása a május hónap végi 231,8 eFt-ról július 
végére 248 eFt-ra nőtt. 
 
 
A június havi hőértékesítés 2 172 GJ, a július havi pedig 1 808 GJ volt, az öt éves átlag 
júniusban 2 070 GJ, júliusban pedig 1 832 GJ, így az öt éves átlagtól júniusban 5 %-kal több, 
júliusban pedig 2,4 %-kal kevesebb. 
 
 
Június és július 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. 
 

 
       2600 Vác Zrínyi u. 9. 

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

millió Ft millió Ft 
2012 október 48,0   

november 64,6 16,60       
december 79,6 15,00   2012 - 2013 

  Téli növekedés 
2013 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 
2014 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 
2015 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 115,9 -10,00   2015 
  július 114,7 -1,20   Nyári csökkenés 
  augusztus       -12,9 millió Ft 
  szeptember           

 
2015. szeptember 1. 

Jászai Péter sk. 
ügyvezető igazgató 
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A Váci Hulladékgazdálkodási Kft 2015. június és július hónapra vonatkozó beszámolója 

 

1. 2015. április 1-től a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. üzemelteti a szelektív 
gyűjtőszigeteket, melyeket hetente két alkalommal (kedden és pénteken) ürítünk. Június 
havi mennyiség 35,52 tonna volt. 
 
 

2. Folytattuk a „szelektív a házhoz megy” akciónkat a meghirdetett területen. A júniusban 
összegyűjtött mennyiség 1,2 tonna volt. 
 

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

június hónapban az összegyűjtött és elszállított mennyiség 25,76 tonna volt. 
 

 
4. A júniusban elszállított zöldhulladék mennyisége 104,75 tonna volt. 

 
 
5. Hulladékgyűjtési adatok (tonna): 

 

 
 
 

6. 2015. április 1-től a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. üzemelteti a szelektív 
gyűjtőszigeteket, melyeket hetente két alkalommal (kedden és pénteken) ürítünk. Július 
havi mennyiség 36,48 tonna volt. 2015. július 1-től az üveggyűjtő konténerek ürítését is 
társaságunk végzi. A júliusban összegyűjtött mennyiség 12,27 tonna volt. 
 
 

7. 2015. július 1-től az egész városra kiterjesztettük a házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtést. A Városfejlesztési Bizottság által jóváhagyott helyeken – elsősorban a 
kertvárosi, családi házas övezetekben - lévő szelektív gyűjtőszigeteket, az üveggyűjtő 
konténerek kivételével felszámoltuk. A júliusban összegyűjtött mennyiség 20,38 tonna 
volt. 
 

 

Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Október Novemb. Decemb. 

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 705,10 636,03 761,7 732,97 729,47 723,66 
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8. Lakossági bejelentések alapján folytattuk az illegális hulladék lerakatok felszámolását, 
július hónapban az összegyűjtött és elszállított mennyiség 9,36 tonna volt. 
 

 
9. A júliusban elszállított zöldhulladék mennyisége 71,87 tonna volt. 

 
 
 

10. Hulladékgyűjtési adatok (tonna): 
 

 
 

 
 
Vác, 2015. augusztus 31. 
 
 
 

Jászai Péter sk. 
ügyvezető igazgató 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Október Novemb. Decemb. 

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 705,10 636,03 761,7 732,97 729,47 723,66 766,44 
  

  


