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Elıterjesztés
Békés Város Képviselı-testületének
2011. május 26-i ülésére
Tisztelt Képviselı-testület!
Az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet elkészítette a Békési Uszoda
2010. évi mőködési tapasztalatairól szóló tájékoztatóját, melyet az elıterjesztés
mellékleteként terjesztünk a T. Képviselı-testület elé. Az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság 2011. március 28-i ülésén már foglalkozott ezzel a témával, így a mostani
elıterjesztés a korábbiakban leírtakat, illetve az azóta eltelt idıben történt változásokról,
fejleményekrıl szóló tájékoztatást tartalmazza.
Kérem, hogy az anyag megvitatását követıen az alábbi határozati javaslatot
szíveskedjenek elfogadni.
Határozati javaslat:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete az Egyesített Egészségügyi Intézmény
és Rendelıintézetnek a Békési Uszoda 2010. évi mőködési tapasztalatairól szóló
tájékoztatóját az elıterjesztés mellékletében foglaltak szerint tudomásul veszi.
Határidı:

azonnal

Felelıs:

Izsó Gábor polgármester

Békés, 2011. május 16.
Izsó Gábor
polgármester
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Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet
5630 Békés, József A. u. 5.
Tel./ fax: 66/411-754
Elıterjesztés
Békés Város Képviselı-testületének
2011. 05. 26-i ülésére
Tájékoztató a Békési Uszoda mőködési tapasztalatairól
Tisztelt Képviselı Testület!
2011. 03. 28-án Békés Város Képviselı-testületének Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága ülésén már részletesen beszámoltunk az uszoda 2010. évi
mőködésérıl. Ezt a beszámolót akkor elfogadta a bizottság, mellékeljük.
Az azóta eltelt idıszakban történteket az alábbiakban részletezzük:

Munkaerı:
2011. 01. 01-tıl 12 fıvel 6 órás munkaidıben, két mőszakban szőkített nyitva
tartással indítottuk az évet. Az áthúzódó közmunkás foglalkoztatás 2 fı részére
2011. 01. 26-án megszőnt, rövid munkanélküli ellátást követıen 2011. 02. 01-tıl
2011. 12. 31-ig 7 órás szerzıdést kötöttünk a BPI foglalkoztatásban. 2 fı
intézménnyel kötött munkaszerzıdése 2011. 02. 25-én megszőnt, ıket rövid
munkanélküliség után 2011. 03. 01-tıl 2011. 12. 31-ig szintén BPI keretében
alkalmazzuk.
A többi dolgozó (8 fı) munkaszerzıdése 2011. 03.01-vel megváltozott,
közalkalmazotti
munkaviszonyuk
megszőnt,
helyette
munka
törvénykönyvesként kötöttünk velük szerzıdést, 7 órában 2011. 11. 30-ig, így
nyitva tartásunk: 2011. 03. 01-tıl hétköznap 06.00-20.00 óráig, hétvégén és az
ünnepnapok nagyobb részén 08.00 órától 20.00 óráig változott.
Munkarend:
Az elızıekbıl következik, hogy a dolgozók két mőszakos, folyamatos
munkarendben dolgoznak, amely a délutáni pótlék kifizetését indokolja, de ezt a
BPI rendszerben foglalkoztatott munkatársak még ebben az évben nem kapták
meg. Ez bérfeszültséget indukált a dolgozók között. Fentiekbıl következik az is,
hogy szabadság, táppénz esetén túlórára lesz szükség, valamint bizonyos

esetekben a beosztások elkészítésénél nem tartható a munka törvénykönyvében
elıírt munka- és pihenıidı.
A hétköznapi beosztások munkakörönként az alábbiak:
Gépészek és portások: reggel
06.00-14.00-ig
délután:
13.30-20.30-ig
Uszodamesterek:
reggel
06.00-14.00-ig
délután:
14.00-21.00-ig
Takarítók:
reggel
07.00-15.00-ig
délután:
15.00-22.00-ig
A hétvégi beosztások az alábbiak:
Gépészek és portások: reggel
08.00-14.00-ig
délután:
13.30-20.30-ig
Uszodamesterek:
reggel
08.00-14,00-ig
délután:
14.00-21.00-ig
Takarítók:
reggel
09.00-15.00-ig
délután:
15.00-22.00-ig.
Fentiekbıl következtetni lehet arra, hogy 1 fıre lenne még szükség, aki
uszodamesteri és gépészeti feladatokat is el tud látni, vagy az egyik gépészt
uszodamesteri tanfolyamra kellene beiskolázni, amikor uszodamesteri
feladatokat látna el, gépészi feladatait az uszodavezetı látná el.
Takarító és portás viszonylatában probléma nem áll fenn. Mint ahogy már az
elızı beszámolónkban kitértünk rá, a 3 takarító közül 2 fı pénztárt is tud
kezelni, a portások pedig takarításra is beoszthatók. Jelen esetben a külsı
medence üzemeltetése még nincs figyelembe véve.
Forgalom:
A vendégforgalom 10,68 %-kal növekedett 2010. év azonos idıszakához
viszonyítva, míg a bevétel 11,48 %-kal csökkent. Ennek egyik oka, hogy 2010.
12. hónapban nagyon sok bérletet vásároltak, amely 2011.évben éreztette hatását
a bevételnél. Valamint a 16.222 fı ide látogató közül közel 30% a helyi iskolák,
óvodák, sportegyesületek, valamint a környék iskolái, óvodái kedvezményes
belépıvel vették igénybe az uszodát. Ez azt jelenti, hogy a sportkörök (kajak,
boksz, úszóklub) 3.200,-Ft/20 alkalmas, míg a többiek 170,-Ft/fı kedvezményes
csoportos jeggyel látogatták az uszodát. Ugyanakkor a 3. osztályosok és a
sportiskolások kötelezı órák keretében térítésmentesen látogatták az uszodát.
Az uszoda vendégforgalmának napirendje általában:
A reggeli úszókat délelıtt iskolák, óvodák gyerekei követik, többnyire
tanfolyam keretében, délután a már úszni tudó tanulók, sportiskolások
sportkörök tagjai következnek.
A felnıtt vendégforgalom nagy %-a 16,00 óra utánra tehetı, beleértve a hétfın
és szerdán megtartott vízi tornát is. Hétvégén egyre több érdeklıdıt vonz a
babaúszás is.

Az iskolai foglalkozásokat Murony, Mezıberény, Vésztı, Tarhos iskolái is
igénybe veszik.
Gépészet, vízellátás, energia:
A termálvíz-ellátás nem volt mindig folyamatos és nem volt mindig mérhetı,
ezért ennek kimutatását mellıztem.
A többlet energia felhasználás villany 107%, gáz 110 %, víz 100,8 % egyrészt a
vendégforgalom +10,68% növekedésébıl ered, az áramnál a keddi és csütörtöki
napokon bevezetett nyújtott szauna-nyitvatartásból, valamint termálvíz
hiányában a gázfőtés alkalmazása miatt.
Hétvégén is nyújtott idén a nyitva tartás, melynek szintén energiavonzata volt.
Termálvíz ellátás: a beérkezı 49-53 Cº vízzel a padlót és a medence vízét
főtöttük. A leadott hıenergia a mellékelt grafikonos táblázatból leolvasható. Az
újonnan felépülı rész üzembe helyezésétıl kezdve másodlagos termálvíz
felhasználásunk lesz, mivel már leadott hıenergiájú termálvíz fog az uszodába
érkezni, amit nagy valószínőséggel csak padlófőtésre tudunk felhasználni,
esetleg rásegíthet a medencevíz főtésére. Éppen ezekért beszerelésre került egy
75 KWH-s spirál hıcserélı a tanmedencéhez és termálvíz hiányában ezzel kellı
hıfokra tudjuk melegíteni a medence vizét. 2011 áprilisában a gázfelhasználás
megnövekedésének ez volt az egyik oka. A jövıben számítani kell arra, hogy
nem elegendı hıfokú termálvíz esetén a gázfogyasztás jelentısen megnı, ezt
az áramfogyasztás is követi.
Vegyszer felhasználás:
Uszodánk kezelése az eddig eltelt 400 nap alatt 7.670 kg vegyszert igényelt,
ennek kb. költsége 500 E Ft, ez egy órára lebontva: 52,-Ft. A hagyományos
vegyszerezési technológia 50 %-ban Hypo. A többi vegyszer pH-beállító, illetve
tisztító vegyszer. A klóros levegı érezhetı az uszoda légterében a legnagyobb
figyelem mellett is. Ugyanakkor az elszívott klóros levegı befolyásolja a gépekberendezések állapotát is. Mindezt ki lehetne kerülni egy új technológiával:
DINAX, amely szintén klóros fertıtlenítést jelentene, de stabilizált vegyszerrel
és olyan vegyszer-adagolással (DINADOX A+B), amely átvenné a klór
fertıtlenítı szerepének nagyobb részét, minden baktériumot (pl. Staphylococcus
aureus, Salmonella, Legionella pneumophila, Pseudomonas), gombát elpusztít,
egyúttal hatásos vírusölı is Adagolásuk folyamatos és kis mennyiségő, de
költsége 4,5 szerese a jelenlegi vegyszernek. Elınyei közé tartozik még: a
csövekben-szőrıkben lerakódott biofilm lebontása, így a szivattyúk
energiafelhasználását optimalizálja, a szőrı anyag élettartamát növeli. A klóros
levegıt megszőnteti. Adagolásához a jelenlegi adagolóberendezés nem jó, mert
ilyen finom adagolásra nem képes. Az adagolók egy részét perosztatikus
szivattyúkra kellene kicserélni, aminek költségvonzata db-ként 81.000,-Ft.
A késıbbiekben a gyógyvízes medencék üzemelésénél a gyógyvíz terheléses
mintavételekor általában negatív vízminta nincs. Ezt meg lehet elızni DEVAN

50 vegyszerrel, amely a gyógyvíz paramétereit nem változtatja meg, és jelenléte
elpusztítja a termálvízben lévı mikroorganizmusokat. Ennek költsége egy 120
m2-es medencénél 1100-2500 Ft+Áfa/nap. Adagolásához szintén a fent említett
szivattyú szükséges.
Egyéb javaslataink:
Az uszoda és a kültéri medence forgalmának növelése érdekében átgondolásra
érdemes a SZÉP kártya bevezetése, elfogadása, valamint a különbözı
kedvezmények
(vakációs
kedvezmény
diákok
részére,
csoportos
kedvezmények). Átgondolandó a beléptetésnek az a fajtája, amikor a délelıtt
megváltott jeggyel délután is be lehessen jönni - ez fıleg hétvégén indokolt.
Terveink között szerepel a beléptetésnél (napi) karszalag bevezetése.
Tisztelettel kérjük beszámolónk szíves elfogadását.

Mellékletek: táblázatok
Békés, 2011. május 13.

………………………
Dr. Gulyás Zsuzsanna
igazgató fıorvos

………………………
Perdi Tamás
uszodavezetı

Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet
5630 Békés, József A. u. 5.
Tel./ fax: 66/411-754

Elıterjesztés
Békés Város Képviselı-testületének
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
2011. 03. 28-i ülésére
Tájékoztató a Békési Uszoda mőködési tapasztalatairól
Tisztelt Bizottság!
Békés város lakosságának régi vágya teljesült a többcélú uszoda
megvalósulásával. A mellékelt beszámolóban az uszoda eddigi fennállásáról
olvashatnak részletesen az uszoda vezetıjétıl.
Ezt egészítem még ki néhány gondolattal:
1. 2010 decemberében megtörtént a medence vizének teljes kiürítése, tisztítása
és újrafeltöltése.
2. 2010 évben több alkalommal változott az alkalmazásban lévık státusza az
ismert körülmények miatt (közmunkások, RÁT-osok alkalmazhatóságának
megváltozott szabályai, stb.).
Az üzemszerő mőködéshez szükséges jelenlegi létszám munkaköri bontásban
az alábbi:
 1 fı uszodavezetı (közalkalmazott statusban)
 3 fı uszodagépész (munkatörvénykönyves)
 2 fı uszodamester (munkatörvénykönyves)
 2 fı pénztáros, recepciós (munkatörvénykönyves)
 1 fı takarító (munkatörvénykönyves).
Önkormányzat által foglalkoztatott körhasznú (2011. december 31-ig):
 1 fı uszodamester
 1 fı pénztáros
 2 fı takarító.
3. A bérpótlékok (délutáni, hétvégi munkavégzés) kérdésének megoldása most
van folyamatban.
4. Megemlítem még, hogy 2011 január 1-tıl a belépési díjak árába beépítettünk
egy biztosítási díjat is, mely minden - az uszoda szolgáltatását belépti díjjal
megfizetı - vendégre vonatkozó baleset-biztosítást tartalmaz.

5. A költségvetési megszorítások szükségessé tették a nyitva tartás átmeneti
korlátozását, jelenlegi nyitvatartásunk:
• hétköznap: 6-20
• hétvégén 8-20 óra között.
6. A víz- és csatornadíj csökkentésére irányuló törekvéseink megvalósultak.
A téli főtés termálvízzel történı kiváltása a projekt zárultával megoldódik.
7. A köveljövı teendıink között szerepel:
- az összehangolt mőködés kialakítása a vízgyógyászattal
- a kültéri termálmedence mőködtetésének megoldása
- az ehhez esetlegesen szükségessé váló személyi feltételek
biztosítása.
Összefoglalva azt tapasztaltuk, hogy az uszodának jó hírneve van, igényes,
stabil vendégkör kialakult, és ebben nem kevés érdeme van a uszoda
vezetıjének, aki jó marketing-politikával biztosítja ezt. A vendégkör
reményeink szerint tovább bıvíthetı, ha megnyílik a vízgyógyászat is. Fontos, és az egészségnevelést, a prevenciót is szolgálja -, hogy a fiatalok vízhez
szoktatása megtörtént, az úszás oktatás megfelelıen biztosított.
Felmerült egy úszóklub mőködése is.
Tisztelettel kérjük beszámolónk szíves elfogadását.

Békés, 2011. március 21.

Dr. Gulyás Zsuzsanna
igazgató fıorvos

BESZÁMOLÓ 2010 ÉVRİL
Békés Uszoda eddigi ( 2009.11.13- 2010.12.31.) mőködésérıl
2009.11.13-án megtörtént az uszoda mőszaki átadása. Elkezdıdött a terhelés
nélküli próbaüzem.
2009.11.20-tól 2009.12.11-ig
terheléses próbaüzem 1900 fı vendéggel
megtörtént. A vendégkör szervezett csoportokból ( iskolák, sportklubok,
intézményi dolgozók, önkormányzati dolgozók, illetve a Mátra utca lakóiból
tevıdött össze )
A próbaüzem alapján kialakult az uszoda mőködési rendje, aminek
eredményeképpen elkészült az Uszoda Mőködési Szabályzata, melyet az
ÁNTSZ elfogadott. A terheléses próba alatt a folyamatos vízminták eredményei
kifogástalanok voltak, melynek alapján bátran megtörténhetett az uszoda
ünnepélyes megnyitása 2009.12.13-án. 2009.12.14-tıl az év utolsó napjáig az
uszoda egy mőszakban csökkentett létszámmal mőködött.
A látogatottság 812 fı volt 2009.12.14 -12.31-e között.
A dolgozók létszáma a vezetıvel együtt 9 fı volt ezen idıszakban. Ebbıl a 2 fı
gépészbıl 1 fı szakirányú végzettséggel rendelkezett, egy fı betanított
gépészként kezdte.
A 2 fı uszodamester végzettsége a vonatkozó rendeleteknek megfelelıen
megfelelt.
A pénztárosok iskolai végzettsége a feladataik ellátásához megfelelı, ebben az
idıben sajátították el az uszoda pénzforgalmának lebonyolítását.
Az uszoda takarítását 2 fı végezte.
2010.januárban a létszám kiegészült a folyamatos munkarend érdekében
munkafeladatonként 3 -3 fıre .Az uszoda nyitva tartásához igazodva délelıttidélutáni mőszak mellett sikerült kialakítani egy olyan munkaidı-beosztást,
amely a jogszabályoknak megfelelt.
2010. januárban a létszám stabilizálódott, a gépészek végzettsége 1 fı
kivételével helyben betanított dolgozó. Az 3 fı uszodamester az elıírt
végzettségnek megfelel. A 3 fı pénztáros iskolai végzettsége lehetıvé teszi a
pénz-és recepciós forgalom zavartalan biztosítását. A takarítást 3 fı látja el napi
2 mőszakban 8-8 órában.
A mőszakbeosztásra általában jellemzı, hogy a délelıtti mőszakban lévı a
következı napon délutáni mőszakban dolgozik. A dolgozók délutáni pótlékot
nem kapnak, ennek jogossága vitatott.
2010.06.hótól szükséges volt felvenni, alkalmazni 1 fı kisegítı munkaerıt a
gépészeti és az uszodamesteri feladatok ideiglenes állátására, valamint 1 fı
olyan dolgozót, aki a takarítási feladatokat és a recepciós feladatokat is el tudta
látni. Ezzel a szabadságolásokat gond nélkül el tudtuk látni. Túlmunkát nem
kellett kifizetni, többek között azért sem, mivel a jelenleg 14 fıbıl 1o fı
dolgozó RÁT-os 2 fı TÁMOP-s, 2 fı közhasznú státuszban áll, az uszodavezetı
alkalmazott. Ezzel a létszámmal a hétvégi és az ünnepnapi nyitva tartást is

biztosítani tudtuk.2010.01-06 hónapig a vendégforgalom összeségében
meghaladta Békés város lakosságának létszámát: 24.092 fı látogatónak
megfelelı létszám volt. Az bevétel ezen idıszak alatt megközelíti a 9 M Ft-ot
(átutalások beszámításával). A vendégek napijeggyel és bérlettel vehetik
igénybe az uszodai szolgáltatást.
A 2009/2010. tanévben a város 3.osztályos tanulói térítésmentesen 15 órás
úszásoktatásban részesültek. Néhány osztálynak + 6 óra pótrészvételt
biztosítottunk.
A város óvodásai 2010 évben éltek az uszoda által biztosított lehetıséggel, így 9
óvodából 2010. I. félévében 947, míg II. félévben 636 fı kisgyermeknek
megfelelı létszámmal vettek
vett részt a számukra megszervezett
foglalkozásokon.
A Vésztı városi óvoda 302 fınek megfelelı létszámmal vett részt az óvodai
oktatási programban.
A kedvezményes ( 15o,- Ft/fı/ alkalom ) belépıdíjnak nagy sikere volt az
ovisok körében.
Az általános iskolások közül a 3.osztályosok kötelezı úszásoktatásán kívül
vidéki iskolák, így például Murony, Tarhos, Vésztı kisiskolásai is vendégeink
voltak.
Uszodánkat igénybe vették még a lakásotthon lakói, illetve mozgássérültek is.
Az „Együtt könnyebb Egyesület” gyermekei is rendszeres vendégei
uszodánknak.
A középiskolák közül a Mezıberényi Gimnázium, a Békési Farkas Gyula
Szakközépiskola, a Békési Református Gimnázium növendékei szervezett
keretek között ismerkedhetnek meg az úszással, illetve hatékonyan fejleszthetik
tovább tudásukat.
Mindemellett több csoportos tanfolyamot, uszodai foglalkozást szerveztünk,
melynek vendégköre a városon kívülirıl érkezett. Ugyanígy kedvezményt
kaptak a 17,00 óráig csoportosan megjelenı sportklubok versenyzıi pl. kajakkenu, kézilabda, asztalitenisz, atlétika klubok tagjai.
A tanév utolsó heteiben lehetıséget adtunk a város iskoláihoz tartozó
tanulóknak a szervezett osztályonkénti kedvezményes (elıre egyeztetett
idıpontban ) de. 08.00 - du.17.00 óráig tartó uszodai látogatáshoz.
Két alkalommal hitközösségi alkalomra is igénybe vették az uszodát.
2010.02. hónaptól nagy sikerrel zajlik a vízi - torna számos helyi és a környezı
településhez tartozó résztvevıvel. Uszodánk egyik jeles eseménye volt a
2009/2010. tanév végén megrendezett Tanévzáró Kupa. A Békési Református
Gimnázium megrendezett 2010.Karácsonyi Kupa sikerő volt, a versenyen vidéki
résztvevık is képviselték iskoláikat, például Szarvas, Orosháza, Gyula,
Békéscsaba.

A nyári szünetben bevezetett vakációs kedvezmény arra enged következtetni,
hogy Békés fiataljai vágynak az úszás lehetıségére, ezt jelzi, hogy ugrásszerően
megnıtt a gyermekbelépık száma.
2011. januárjában beindult a 2010.évben tervezett úszóklub is a városban.
Kovács Ottó szakember vezetésével, akinek életcélja, hivatása és egyben
hobbija is a klub mőködtetése, az úszásoktatás és az edzések megtartása.
Az uszoda látogatottságát a késıbbiekben is bıvíteni szeretnénk, a környezı
települések iskolái, óvodái felé nyitnánk pl. Köröstarcsa, Kamut, Kétsoprony,
Bélmegyer. ( eddig sikerült kapcsolatot teremteni pl. Murony, Mezıberény,
Doboz, Vésztı oktatási intézményeivel ) Elıbbiek szervezett jelentkezését a
jövı évben is várhatjuk. Tág teret biztosítunk mindazoknak az ésszerőség
határain belül, akik rendelkeznek oktatói hajlammal, minısítéssel, hogy oktatói
bérlet ellenében szabadon, egyeztetett idıben úszásoktatást tartsanak. A
legkisebbeknek beindult a babaúszás, melyre egyre nı az érdeklıdés.
Stratégiánk az, hogy az uszodát igénybe vevık kényelmesen és otthonosan
érezzék magukat, lehetıleg ne legyen tömeg, amely az öltözést, a szauna
használatot is kényelmetlenné teheti.
Terveink megvalósításához a szükséges víztechnológia rendelkezésre áll,
gépeink, berendezéseink mőködése kisebb problémáktól eltekintve folyamatos,
az eddigi garanciális javítások nagyobb %-t a kivitelezık elvégezték, korrekt
partnerek voltak.
Az uszoda biztonságos mőködtetéséhez a karbantartási szerzıdések megkötésre
kerültek. ( klíma, kazán )
A dolgozók közül 2010. év végén 2 fı sikeres uszodagépész vizsgát szerzett, 1
fı pedig sikeres uszodamesteri vizsgát tett. Ezzel 100 % -san szakképzett a
személyzet. A folyamatos munkavégzéshez – figyelembe véve a
szabadságolásokat, a hétvégi munkavégzéseket még 1 fı uszodamesteri
vizsgával, pénztárkezelési gyakorlattal rendelkezı dolgozóra lenne szükség,
akit a külsı medence beindulásakor is alkalmazni lehetne.
A késıbbiekben is meg szeretnénk ırizni az uszoda eddigi jó hírnevét, ezzel
elısegítve egy igényes stabil vendégkör kialakulását és bıvülését. Egyúttal a
fiatalok vízhez szoktatását, úszás oktatását és edzettségének ily módon is történı
biztosítását továbbra is fı célunknak tartjuk. Továbbra is várjuk és keressük a
kapcsolatot a civil szervezetekkel, mozgalmakkal is.
Békés, 2011.03.12.
Perdi Tamás sk.
uszodavezetı

Az uszoda 2010. évi költségvetése (ezet Ft-ban kifejezve):
Bevételek
Önkormányzati
támogatás
Közhasznú
támogatás
Mőködési bevételek
ÁFA Bevételek
Összesen

Kiadások
22 782 Személyi jellegő juttatás

6 344

2 680 Munkaadói járulékok
Kis értékő tárgyi eszköz
15 435 beszerzés
Tisztító és fertıtlenítıszer
3 914 beszerzés
44 811 Egyéb anyag
Telefondíj
Lábtörlı szınyeg
Villamosenergia
Gázdíj
Víz és csatornadíj
Egyéb üzemeltetési
költségek
Karbantartási költségek
Vásárolt szolgáltatások
Kifizetett ÁFA
Egyéb folyó kiadások
Kiküldetések költsége
Kifizetett ÁFA
Egyéb gépek,
berendezések beszerzése
Összesen

1 719
449
1 512
154
187
157
9 090
3 638
8 862
924
351
690
5 403
37
9
56
224
39 806

2

4 315
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Pénztárgépen átmenı forgalom 2010.
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Vendégforgalom 2010.
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Gázenergia felhasználás 2010.
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18 158
3 465
655
4 018

2

25 000

Békés Uszoda

10

11

18 751
4 049
1 263
1 698

12

209 261
23 260
8 796
52 715

12 összesen

m3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

hónapok

0

1 000

400

200

2 000

600

3 000

4 000

1 000

800

5 000

1 200
m3

6 000

7 000

1 400

Hálózati víz felhasználás 2010.

1

2

3

4

5

7
hónapok

6

8

9

Termálvíz felhasználás 2010.

10

11

12

