
VÁCI VÁROSFEJLESZTŐ KFT. ÁLTAL 2017-ben elvégzett főbb 

tevékenységek teljesítményeinek az áttekintése 

Parkfenntartás 

- Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város területén: a Főutca – Főtér területen, a 

Duna-parton, a belvárosban, a kiemelt parkokban, a P+ R parkolókban és a gyalogos 

alagutakban naponta összesen 178.752. m2-en, hetente 5 alkalommal, évente összesen 

45.045.504. m2; 

- Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város területén: a lakótelepeken és a 2. sz. 

főút mentén, valamint a főbb városi utak mentén heti 1 alkalommal összesen 214.884. m2-en 

évente összesen 11.173.968. m2; 

- Kézi szemetesek ürítése: a Főutca – Főtér program területein az év minden napján 8.760. 

munkaóra évente, a város egyéb területein a hét 5 munkanapján 6.048. munkaóra 

összesen. Kézi szemetesek ürítésére fordított munkaidő évente mindösszesen: 14.808. 

munkaóra; 

- Nyilvános illemhelyek üzemeltetése: Piac utcai az év minden napján, kivéve egyes 

ünnepnapokat, a Petróczy utcai és Duna-parti szezonálisan és rendezvények alkalmával 

meghosszabbított nyitvatartással, mindösszesen 4.597. munkaóra; 

- Kézi úttisztítás és járdatakarítás 2017 novemberig elvégezve 85.241. fm; 

- Fűnyírás, fűkaszálás: 2017 novemberig elvégezve 1.824.703. m2; 

- Lombgyűjtés: 2017 évben a lombgyűjtéssel érintett területek 87 %-án, 524.183. m2-en 

többszöri őszi alkalommal és egyszeri tavaszi takarító gereblyézéssel évente; 

- Virágágyak fenntartása: A virágágyások 86 %-án, 1.169. m2-en egynyári virág ültetése, 

887 m2-en kétnyári virág ültetése, 552 m2-en tulipánhagymák és nárciszok ültetése, 

évente 1.169. m2 virágágy fenntartása évente 10 gyomlálással, kapálással, 1.089. m2 virágágy 

öntözése időszakosan 107 nap, összesen 116.523. m2; 

- Muskátlik fenntartása a kandelábereken (kihelyezés, locsolás, leszedés): 2017. évben  

396 munkaóra; 

- Rózsaágyak fenntartása: 2.400. m2-en 13 alkalom mindösszesen 42.260. m2; 

- Sövénynyírás: 2017 novemberig elvégezve 46.373. m2; 

- Bozótirtás: 2017 novemberig 150 m2-en; 

- Faápolási munkák: 2017 novemberig 159 db fa koronaalakítása (gallyazása, ifjítása, 

űrszelvényezése); 

- Törpe ostorfák, Japán akácok, Eperfák éves ütemterv szerinti fenntartási munkái: 1040 

db fa téli koronaalakítása és nyári zöldmetszése; 



- Lakossági gallyak összegyűjtése és elszállítása a város területén: 200 m3; 

- Váci stadionban Fű 1. és Fű 2. pályák vertidreinezése ütemterv szerint 2017 évben 3 

alkalommal mindösszesen 86.400 m2.. 

Útkarbantartás 

- Aszfaltjavítás saját technikával 2771 m² kátyút szüntettünk meg; 

- Kő-szórt utak javítása saját géppel cca: 18,5 km (28 db utca). 

Kezelt hibajegyek (db) 
2016. 2017. 

  Lezárt Lezárt Nincs 
lezárva Beérkezett 

Összesen 516 525* 77* 602* 
 * az első 11 hónap adatai alapján becsült éves értékek 

Karbantartás 

Kezelt hibajegyek (db) 
2016. 2017. 

  Lezárt Lezárt Nincs 
lezárva Beérkezett 

Összesen 1558 1500* 88* 1588* 
* az első 11 hónap adatai alapján becsült éves értékek 

Pénzügyi terület 

2017-ben indított végrehajtásos ügyek 
  (db) Összérték (Ft) 

Fizetési meghagyás indítása 86   31 046 908 

Végrehajtás indítása   966 63 738 384 

Összesen     94 785 292 

2017-ben végzett említésre méltó nagyobb feladatok: 

- A mélygarázs beüzemelésének műszaki előkészítése 

- Felszíni parkolás visszaállításának műszaki előkészítése  

- Karacs Kollégium értékesítésének az előkészítése és lebonyolítása 

- Komplett vállalatirányítási rendszer bevezetése 


