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

- Csányi körúti, Hársfa úti Óvodában kazán karbantartása, Petőfi Sándor Általános 
Iskolában gázüst javítása 

- Petőfi Sándor Általános Iskolában és Kertész úti Óvodában rágcsáló irtása 
- Konténeres inert és vegyes hulladék elszállítása 
- Nyilvános illemhelyeken ablaküveg, fűtőtest és WC ülőke, izzók, zárbetét cseréje, 

ajtó, lámpatest és csaptelep javítása 
- Flórián utcai rendelő garanciális munkái 
- Közterületi hulladékgyűjtő edények javítása és pótlása 
- Lakatos műhely részére szálas anyag tároló készítése 
- Vám utcai óvoda konyháján a gázzsámoly és robotgép javítása 
- Vám utcai óvoda kilyukadt gázbojler pótlására villanybojler elhelyezése, melegvíz 

vezetékek egy hálózatba kötése, fűtési körön háromjáratú szelep cseréje, tömítése 
- Juhász Gyula Általános Iskola kilyukadt konyhai üst köpenyének hegesztése 
- Bérlakásokban gázkonvektorok és bojler cseréje 
- Bérlakásban csőtörés követően 2 helyiség burkolása laminált parkettával 
- Megsérült Szent József ideiglenes dúcolása és elkerítése 
- Főtéri faházak javítása beázás miatt 
- DM üzlet alacsonyhajlású tetejének cseréje beázás miatt trapézlemez fedéssel 
- Kertész utcai Óvodában gyermek öltöző PVC burkolatának cseréje greslap 

burkolatra 
- Március 15. tér 27. szám alatti bérleményben csőtörés feltárása és kőműves 

helyreállítása 
- Főtéren a harangjáték karácsonyi díszvilágításának áramellátása 
- Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye főzőkonyhában armatúra javítása fénycső 

cserékkel 
- Radnóti Miklós Általános Iskolában festési munkái: 2 db tanteremben kaparás, 

glettelés, festés, olajlábazat készítés, cső és radiátormázolás, és emeleti hátsó 
folyosón kaparás, glettelés, festés, cső és radiátormázolás 

- Hársfa utcai Óvodában beázás utáni javítás: kaparás, glettelés, festés 
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- Iskolákban, óvodákban és bérleményekben karbantartási munkák végzése 
 
- Kátyúzás, kátyúzó-géppel:Szt. Mihály út, Arany J. utca, Budapesti főút, Dózsa Gy. 

út, Rádi út, CEMÜ székház melletti útszakasz 
- Kőszórásos utak javítása felület átmozgatással, hengerléssel, kőszórással:Mária 

udvar, Gyönyike utca, Téglaház utca, Lándzsa utca 
- Útbeszakadás helyreállítása: Tímár utca (kockaköves út) 
- Fő utca, Fő tér: útburkolati hibák javítása, kőpótlással, fugázással: Széchenyi utca,  

Március 15 tér, Eszterházy utca 
- Vízelvezető árok tisztítása: Alsó utca, Naszály utca 
- KRESZ táblák kihelyezése, pótlása: Sirály utca játszótér, Kőhíd lakópark, kidöntött 

elforgatott KRESZ táblák visszaállítása  
- Csapadékvíz csatorna kamerázása: Ambró F. utca, Deákvári főtér, Naszály út 
- Térkő burkolat visszaállítása: Rév köz, Budapest Bank melletti terület 
- Csapadékvíznyelő rácsok esőzés utáni tisztítása 
- Korlát kiegészítése:Deákvári körforgalom (Deákvári főút), vízfogó feletti 

járdaszakaszon 
- Beszakadt út és járdafelületek javítása: Mária utca, Konstantin tér, Attila utca 
- Baleset utáni úttesttakarítás: Deákvári főút – Radnóti út kereszteződés 
 
- Nyilvános illemhely üzemeltetése Piac utcában saját dolgozókkal. Naszály úti 

illemhely lezárása. 
- Kézi hulladékgyűjtő edények ürítése saját dolgozókkal. 
- Téli útüzemeltetés; készenléti szolgálat ellátása szerződött vállalkozóval. 
- Illegálisan lerakott hulladék és egyéb anyagok összegyűjtése saját dolgozókkal 
- Avar utcai temetőben halottas hűtőkamra karbantartása szerződött vállalkozóval 
 
- 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: Posta park, Rigó utca, Erzsébet utca, Karcsú A. utca, Görgey utca, 
Törpe utca, Eötvös utca, Báthori utca, Rákóczi út, Füredi utca, Rákóczi tér, Tragor 
utca, Ősz utca, Kosdi utca, Althann utca, Piarista utca, Szt. Miklós tér, Gasparik utca, 
Flórián utca, Köztársaság út, Kertész utca, Fürj utca, Iskola utca, Budapesti főút 

- Faápolási munkák:  
- Lombgyűjtés és elszállítás:Posta park, KRESZ park, Rádi úti lakótelep, Rácz Pál 

utcai zöldterületek, Újhegyi út – Rigó u. – Deákvári főút – Fácán u. közötti 
tömbbelsők, 2. sz. főút (Posta parktól Flórián utcáig), Liszt F. sétány, Ady E. sétány, 
József A. sétány, Naszály út, Rózsa kert, Honvéd utca, Konstantin tér, Géza király 
tér, Kőhíd park, Újhegyi út, Fekete utca, Kötő utca, Törpe utca, Eötvös u., 2. sz. főút 
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(Rádi úttól Zöldfa utcáig), Görgey utca, 2. sz. főút (Honvéd utcától Szt. János 
utcáig), Újhegyi út, Földváry lakótelep, Főutca – Főtér területek, Báthori utca, Duna-
part parkterülete, Rákóczi út, Füredi utca, Rákóczi tér, Tragor utca, Ősz utca, 
Damjanich téri játszótér, Szentháromság tér, Kossuth tér, Piarista utca,  Szt. Miklós 
tér, Gasparik utca, Flórián utca, Diadal tér, Rádi úti lakótelep, Kertész utca, Hattyú 
utca, Petőfi utca, Kossuth utca, Fürj utca, Iskola utca, Budapesti főút, Kárász utcai 
lakótelep, Földváry tér 

- Lakossági gallyak összegyűjtése és elszállítása a város területén 
- Honvéd utcai és Naszály úti alagút takarítása 
- Tulipánhagymák ültetése: Főtér, Kossuth tér, Staféta, Zrínyi utcai virágkazetta, 

Jázmin tér, KRESZ park 
- Karácsonyfa díszek készítése, karácsonyfa állítása a Főtéren a Szt. Mihály 

altemplom romjai mellé 
- Bozótirtás – űrszelvényezés: Dézsma utca, Árpád út – Hunyadi utca kereszteződés, 

2. sz. főút volt  Vincellér Étteremnél, Duna-part Várlépcsősor alatti terület  
- Illegális hulladék elszállítása a Sánc utcából 
- Cserjék és örökzöldek ültetés a  mélygarázs fölötti területen 
- Hóman B. úti iszapfogó kitakarítása 
- Petőfi u. – Kép u. kereszteződésben járda felújítása 

 
 
Vác, 2015. február06. 
 
 
 
Dr. Tar György sk. 
ügyvezető igazgató 
Váci Városfejlesztő Kft.  
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2 0 1 4 .     d e c e m b e r 
 

SPORTCSARNOK 
 

A téli szünet idejére az iskolák testnevelés órái befejeződtek, de számos városi és intézményi 
rendezvény került megrendezésre, úgymint Ovis Sportfesztivál, a Király E. Ipari Szakképző 
Iskola szalagavatója és a Madách Imre Gimnázium szalagavató ünnepsége.  Az iskolák 
diákolimpiai szereplései is megsokasodtak az első hetekben, melyeket első sorban a Madách 
Imre Gimnázium szervezett, majd sorra kerültek az év végi foci tornák.  
 
December hónapban megrendezésre került: 
 
NBI női kézilabda bajnoki mérkőzés (ifi, junior) 1 alkalommal, 
NBI/B férfi kézilabda bajnoki mérkőzés 1 alkalommal, 
Utánpótlás kézilabda mérkőzések 8 alkalommal, 
Madách Imre Gimnázium diákolimpia 3 alkalommal 
Futsal bajnoki mérkőzés 1 alkalommal 
Kosárlabda mérkőzés 2 alkalommal, 
Egyéb rendezvény 10 alkalommal, 
 
Sportcsarnok, műfű területén végzett karbantartási munkálatok, december hónapban: 
 
Sportcsarnok karbantartási munkái:  
 
- Váci KSE iroda ablak nyitó-záró mechanikájának javítása, 
- 10-es öltöző zár javítása, 
- 3-as öltöző WC öblítő szelep javítása, kenése, 
- WC-k mosdók szifonjainak karbantartása, csapok karbantartása, (vízkőtelenítés, betét csere, 
víznyomás szabályzó csere) 
- csarnok ablakainak karbantartása, felkészülés a téliesítésre: kazánház ablak hungarocellel 
szigetelése, ablak mechanika kenése,  
- öltözők tisztasági meszelése a kritikus helyeken,  
- járólapok és szegélyek javítása és pótlása, 
- pálya körüli korlátok megerősítése, törések hegesztése, 
- sportcsarnok körletében folyamatos zöldhulladék gyűjtés, 
- WC-k tömítő szimering gyűrűinek cseréje, 
 
 
December havi bevételek: 
 
Egyéb működési bevétel ( pálya bérbeadás küzdőtér)             5 040 000,- Ft 
Bérbeadás bevétele (büfé)        200 000,- Ft 
Bérbeadás bevétele (műfű)        523 000,- Ft 
Összesen nettó:            5 763 000,-Ft 
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STADION/ MŰFŰ 

 
  
Stadion karbantartási munkálatai: 
 
-Külső vízrendszer felkészítése téli üzemhez, 7x2m kapu hegesztése, 
- A stadion területén lévő parkok takarítása 
- Csapok javítása 
- Főépületben a felnőtt csapat bejárati ajtó javítása 
- Szelepek javítása 
- Lámpákban égők cseréje 
- Hordozható kapuk hegesztése 
 
 
December havi bevételek: 
Egyéb stadionhoz kapcs. bevétel      70 169,- Ft 
Egyéb bevétel (büfé)                       30 510,- Ft 
Összesen nettó:                100 679,- Ft 

 
 
 
 

USZODA/STRAND 
 
 

Strand/uszoda karbantartási munkálatai: 
 
- medenceterek, szociális helyiségek folyamatos fertőtlenítése, savazása 
- infraszauna és finn szauna tisztítása és fertőtlenítése, 
- 25 m-es medencetérben a szivacsok fertőtlenítése, 
- bejárati üvegajtók és ablakok tisztítása, 
- lépcsőház takarítása, hypózása, 
- 33m-es medencéhez vezető folyosó takarítása és hypózása, szendvicspanelek tisztítása, 
körbe slagozás, lefolyórácsok hypózása és algamentesítése, 
- strand területén a zöldhulladék gyűjtése, 
- a strand területén az elkorrodálódott csatornarész cseréje újra, 
- férfi zuhanyzónál izzócsere, 
- fenyőfa és aula fényfüzérrel történő díszítése, 
- 33m-es medencénél világítás javítása, 
- 25m-es medencetérben izzócsere, 
- uszoda és strand előtti járdán a hó lesöprése és síkosság mentesítés, 
- lépcsőház üvegajtó hidraulikájának javítása, 
- 25m-es medencénél savazás, szivacsok mosása és fertőtlenítése, ablakok tisztítása, 
- női és férfi vízesblokkok savazása, öltözők domestossal felsikálása, 
- 33m-es medence ajtajának zár javítása. 
 

December havi adataink szerint összes belépés száma 6917 amelyből a váci KLIK-hez tartozó 
belépések száma 663, bérlettel való belépések száma 5128, míg a jeggyel való belépések száma 
994. 
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December havi bevételek: 

Jegy eladásból származó bevételek      2 087 433,-Ft 
Bérlet, csoportos használat bevétele      2 529 012,- Ft 
Bérbeadás bevétele                     776 754,- Ft 
Összesen nettó:                  5 393 199,- Ft 
 
 
 
2015. február 06. 
 
 
 

Zábó Edinask. 
ügyvezető 
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A Váci Városimázs Nonprofit Kft.-nek az önkormányzattal kötött szerződése értelmében a 

Váci Hírnök megjelenése folyamatos, mint ahogy a www.vac.hu, www.estv.hu tartalmának 

előállítása, és frissítése is. 

 

Az ES Televízió december hónapban is - Vác Város Önkormányzatával valamint a NMHH-

val kötött szerződése alapján - folyamatosan gyártotta a műsorokat.  

 

Decemberben zajlott az adventi vásár, a programok szervezését befejeztük. Szórólapokat, 

plakátokat nyomtattunk a rendezvények népszerűsítésére, melyeket közintézményekben 

helyeztünk el. (Program mellékelve)  

 

 

 

Vác, 2015. február 05.              Kegyes Zoltán sk. 
       ügyvezető igazgató 
 



8 
 

 

 

 
 

 

 

 



9 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fogyasztói tartozások összege a 2014. november 30-i állapot szerinti 110,9 millió Ft-ról 
december 31-re 112,3 millió Ft-ra nőtt. 
 
Ebből az önkormányzati bérlakásokban lakók tartozása a november havi 11,26 millió Ft-ról 
december végére 11,68 millió Ft-ra nőtt. 
 
Ebből az üres önkormányzati lakások távhő tartozása a november hónap végi 144,9eFt-ról 
november végére 147,3eFt-ra nőtt. 
 
 
A december havi hőértékesítés17 670 GJ volt, az öt éves átlag 18 987 GJ, tehát az öt éves 
átlagtól 6,9 %-kal kevesebb.  
 
Az egész 2014. évi hőértékesítés94 986 GJ volt, az öt éves átlag 113 289 GJ, tehát az öt éves 
átlagtól 16,2 %-kal kevesebb.  
 
December 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    510-125www.vactavho.hu      E -mail: vactavho@vactavho.huBanksz.: OTP 11742094-20154620          
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Kintlévőség Változás 

millió Ft millió Ft 
2012 október 48,0   

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

60,5 
millió 

Ft 
2013 január 90,0 10,40 

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 2014 
június 115,8 -2,20 Nyári csökkenés 

július 111,0 -4,80 -19,5 
millió 

Ft 
augusztus 109,6 -1,40 
szeptember 105,3 -4,30 
október  104,2  -1,10 
november  110,9  6,70 
december  112,3  1,40 

 
 
2015. február 6. 
 
 
 
Rakonczai Róbertsk. 
ügyvezető igazgató  
 



 

 
 

Beszámoló a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. 2014.11.26. 
teljesítéséről 

1. November 29-én befejeztük a zöldhulladék gy
szállítottunk a komposztálóba. Tavaly ez a mennyiség 600 tonna volt. 
díjnövekmény 750 eFt. Január 10
megismétlünk. A begyűjtött karácsonyfák is a komposztálóba kerülnek.

2. December elkezdtük a „szelektív a házhoz megy” akciónkat a meghirdetett területen. Az 
eddigi tapasztalatok azt mu
Január 10-én lesz a harmadik begy

3. Elküldtük az OHÜ-hez a megkötend
gyűjtéssel kapcsolatban. Idő
részeként az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi F

4. Az MNK-255 frsz-ú gépjárm
rendszer miatt. Várhatóan 2015. január 12

5. A lomtalanítási adatok is rendelkezésünkre állnak. 2014
szállítottunk az ártalmatlanítóba, még 2013
ártalmatlanítási díjnövekmény 2014

 

6. Az év hulladékbegyűjtési adatai rendel
 

Január Február
656,00 429,10
622,00 504,62
645,87 561,48
667,05 596,67

 
Július Augusztus

761,35 909,93
761,35 909,93
809,33 726,96
833,58 771,00

 

Az év során 8782 tonnát gyű
tonna a növekményt jelent, ami alapján nettó 
díjnövekmény keletkezett. 
 

 
Vác, 2015. január 20.   
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Hulladékgazdálkodási Kft. 2014.11.26. – 2014.12.31. id

 
én befejeztük a zöldhulladék gyűjtését. A teljes szezonban 910 tonnát 

szállítottunk a komposztálóba. Tavaly ez a mennyiség 600 tonna volt. Az ártalmatlanítási 
Január 10-én kezdjük a karácsonyfák begyű

űjtött karácsonyfák is a komposztálóba kerülnek. 
December elkezdtük a „szelektív a házhoz megy” akciónkat a meghirdetett területen. Az 
eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy lassan állnak át az emberek erre a gy

én lesz a harmadik begyűjtés.  
hez a megkötendő szolgáltatás-vásárlási szerző

jtéssel kapcsolatban. Időközben az OHÜ megszűnt, és feladatát az áll
részeként az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelő

ú gépjármű decemberben sem végzett munkát – az ellopott kipufogó 
rendszer miatt. Várhatóan 2015. január 12-től lesz üzemképes.  
A lomtalanítási adatok is rendelkezésünkre állnak. 2014-ben összesen 410 tonnát 
szállítottunk az ártalmatlanítóba, még 2013-ban ez a mennyiség 200 tonna volt. 
ártalmatlanítási díjnövekmény 2014-ben 1.650.000.- Ft. 

űjtési adatai rendelkezésünkre állnak. (tonna) 

Február Március Április Május 
429,10 656,12 664,58 635,88 
504,62 724,37 690,14 744,55 
561,48 653,56 748,18 777,80 
596,67 691,10 752,37 709,26 

Augusztus Szeptember Október November December
909,93 753,79 695,18 824,97 
909,93 753,79 695,18 824,97 
726,96 696,96 770,20 734,33 
771,00 840,42 803,79 661,24 

Az év során 8782 tonnát gyűjtöttünk be. Ez a tavalyi évhez viszonyítva mindösszesen 330 
tonna a növekményt jelent, ami alapján nettó 5 millió forint ártalmatlanítási 

keletkezett.  

     dr.Filó András
     ügyvezető

 

2014.12.31. időszaki 

jtését. A teljes szezonban 910 tonnát 
Az ártalmatlanítási 

én kezdjük a karácsonyfák begyűjtését, amit 24-én 
 

December elkezdtük a „szelektív a házhoz megy” akciónkat a meghirdetett területen. Az 
tatják, hogy lassan állnak át az emberek erre a gyűjtési módra. 

vásárlási szerződést a szelektív 
nt, és feladatát az államreform 

őfelügyelőség vette át. 
az ellopott kipufogó 

ben összesen 410 tonnát 
ban ez a mennyiség 200 tonna volt. Az 

Június 
687,12 
664,86 
643,01 
702,92 

December 
690,48 
690,48 
683,91 
752,08 

jtöttünk be. Ez a tavalyi évhez viszonyítva mindösszesen 330 
5 millió forint ártalmatlanítási 

dr.Filó Andrássk. 
ügyvezető 


