
Medgyesegyháza, Luther u. 7.

Karbantartási munka megnevezése

1 Eldugult piszoár sportcsarnok

2 Elszívó javítása

3 Kültéri izzó cseréje

4 izzócsere

5 sportcsarnok törött fedél csere

6 Wc tömítés javítás

7 Csap javítása

8 Mosdókagyló cső javítása

9 Tömítés csere

10 WC világítás, izzó csere

11 Radiátor csap javítás

12 Kamerarendszer javítása

13 Wc öblítőtartály javítás

14 Halogén izzó csere

15 Zuhany csaptelep javítás

16 Nagy épület fénytető csere

17 Bejárati ajtó rugós támasz cseréje

18 Villanymotor kikötés, elszállítás, tömítése

19 Gázkazán javítása

20 Uszodában 9 db automata légtelenítő javítása

21 Ajtó javítás

22 Fénycső cseréje

23 Csaptelep javítása

24 Medencetér lefolyó ellenőrzése

25 Duguláselhárítás

26 2 db fénycső csere

27 4 db ajtózsanér csere

28 szappanadagoló folyik

29 Mosdókagyló csere

30 Bejárati kilincs javítása

31 Sportcsarnok kilincs javítása

32 Sportcsarnok dugulás

33 Ajtópántok, zsanérok cseréi

34 Porszívó javítása

35 Sportcsarnok járólapok javítása

36 Izzó csere

37 Világítás foglalat javítása

38 Záró lapok rögzítése

39 Rugós ajtótámasz csere

40 Fa kivágás

41 Darázs mentesítés

42 Uszoda fali hajszárító javítása

43 Égők cseréje

Karbantartási szerződés keretében elégzett karbantartási, állagmegóvási feladatok



44 Könyvtár wc csaptelep cseréje

45 Sportcsarnok esőcsatorna takarítása

46 Ablaküveg cseréje

47 Sportcsarnok levált csempék cseréje

48 Esőcsatorna tisztítás

49 Wc tartály javítás

50 Szauna meghibásodás javítása

51 Sportcsarnok dugulás elhárítás

52 Komplett wc csere

53 Zuhanyzó ajtó csere

54 Pad javítása

55 Wc papírtartó cseréje

56 szappanadagoló javítása

57 Rugós támasz csere

58 Csaptelep javítása

59 Medence ablak javítása

60 Ablak csere

61 Szauna javítás

62 Székek javítása

63 Csapcsere az uszodában

64 Wc javítása

65 Ablak rögzítés javítása

66 Izzó csere

67 Izzók cseréje

68 Uszodában fali hajszárító javítása

69 Bejárati ajtó javítása

70 Zárcsere

71 Lámpa javítása

72 Gázkazán javítása

73 Villanykapcsoló csere

74 Öblítőtartály javítása a sportcsarnokban

75 Fénycső csere

76 8 db ajtózár csere

77 Uszoda hajszárító javítása

78 Lámpa javítás

79 Kismedence szivattyú javítás

80 uszoda piszoár javítás

81 fogas javítás

82 villanyvezeték tartó csere

83 Izzó csere 40 db

84 2 db ajtótámasz csere

85 Zuhanyzó ablak csere

86 Irányfény felszerelése

87 Udvari nagy lámpa javítása

88 Csatorna lefolyó csere

89 Wc tartály javítása

90 Kazán javítás

91 Kismedence szűrőtartály csere

92 Üvegtető cseréje

93 Lambéria javítás



94 Lámpa javítása

95 Sportcsarnokban szappan adagoló javítás

96 Ajtószárny visszarakás

97 Zuhanyzó ajtó felrakása

98 kazánház ablaküveg csere

99 csúszda rögzítése, javítása

100 Radiátor javítása a sportcsarnokban

101 Zsanér csere, ajtó javítás

102 Uszodában szauna javítása

103 uszoda folyosón törött világítás almatúra cseréje

104 WC-ben izzó csere

105 Udvari világítás csere

106 Bejárati ajtó javítása, beállítása

107

Sportcsarnok öltöző ajtópántok beállítása, zárak 

javítása, kilincsek javítása felszerelése, ajtóból és 

ajtó tokból kiszakadt zsanérok újra felhelyezése, 

fúrás kilincs csere.

108 Ajtó és zár beállítása, cilinderek, vasalatok felrakása

109 Lakat és zár beépítése

110 Sportcsarnok lakatpánt szerelése

111 Tanári wc-ben zárcsere

112 Nagykapu lakat beszerzés

113 Tantermi világítások, csövek cseréje

114
Zárjavítás és zárbetét csere, hibás bojler 

szétszerelése, szerviz

115 Flexibilis csövek cseréje

116 Villanybojler vissza szerelése, víz alá helyezése

117 Ajtó kilincs csere, égőcsere, csap javítás

118 Fagyálló leürítés a napkollektorból

119 Fagyálló feltöltés

120
Uszoda medence szivattyúinak kikötése, leszerelése 

és szervízbe szállítása

121 Hibák felmérése, ajtózár csere, betét csere

122 Uszoda égő csere

123
Sportcsarnok öltözőben a padok javítása, csavarok 

meghúzása, pótlása. Pad deszkák újra szerelése

124 Égőcsere, ajtózárak cseréi

125 WC tartály csere, uszoda hibafelmérés

126
Sportcsarnok lépcsőházban villanykapcsolók 

kimozogtak a dobozból, helyreállítása megtörtént

127
Uszodában medence szűrő fertőtlenítése, mosdó 

bűzelzáró cseréje

128 Uszodában zárlat megszüntetése

129 Fiú, lány öltözőben izzók cseréje

130
Számítástechnika teremben hálózat ellenőrzése, 

kötések átvizsgálása, javítása

131 Sportcsarnok öltözőiben padok ülőkéinek felmérése



132 Uszodában csap csere

133 Gázkazánok tisztítása, karbantartása

134

Medencetérben lévő világító testek javítása, 

fénycsövek gyújtó patronok cseréje, burkolatok 

rögzítése

135 Medence technikai szivattyúk felszerelése

136 Napkollektor légtelenítése

137
Uszodai napkollektor feltöltése fagyállóval, 

rendszer légtelenítése, üzembe helyezése

138 Postaláda felszerelése, szekrényzárak cseréi

139
széldeszka lemezének eltávolítása, törött cserepek 

cseréi

140 Neoncsövek cseréi, gyújtás patronok cseréi

141 Ajtózár javítása, kilincs csere, csengő javítása

142 Izzócserék, fénycsövek, ajtópánt cseréje

143 Radiátorok csere

144 Ajtózár javítása, ajtó javítása

145 Égőcserék, ajtó javítása a sportcsarnokban

146 Ajtó javítás az uszodában, hajszárító rögzítése

147 Lámpatest javítása, uszodában izzó cserék

148
Wc tartály töltőszelep cseréje, udvari kiskapu 

zárcsere, hajszárító felfogatás

149 Tusoló csap javítása, ajtózár javítása, beállítása

150 Neoncsövek cseréi

151 Ajtójavítás, égőcserék

152 Székek javítása, hegesztése

153 80 literes bojler javítása

154 világítás javítása

155 udvari padok javítása

156 gázkazán tisztítása

157 kompakt fénycső csere, mosdókagyló csere

158 keverő szelep beépítése, mosdó szifon csere

159 ajtó lapok boritó cseréi, ajtó javítás, szivattyú csere

160
wc tartály csere, zárcsere, esőcsatorna tisztitás, 

hibák felmérése 

161
padlóösszefolyó javítása, mosdó csap javítása, lány 

wc hibák felmérés 

162 neon cső cserék, tornaterem anyag beszerzés

163
esővíz csatorna és lefolyó tisztítása, dugulás 

elhárítása, az intézmény területén

164

leszakadt mosdó felszerelése, mosdó csap csere, 

szifon csere, neoncső csere, törött ablak felmérése, 

égő cserék 

165
napkollektor fagyállóval feltöltése, tömítő csere, 

légtelenítés 

166
ajtózár javítása, wc tartály csere, ajtókilincs csere, 

szekrény pánt megerősítése 

167 járólapok felszedése, újak lerakása



168
szelep beépítése, elektromos bekötése, égőcserék 

wc tartály cseréje, interaktív tábla leszerelése 

169 Fűzfa gallyazása, eresz csatornatisztítása

170 Napkollektor fagyálló leengedés

171 Uszodában szivattyú bekötés cseréje

172
Uszodában 2 db szivattyú kikötése, leszerelése, 

elszállítása, javítása

173

Uszodában neon almatúrák javítása, fizika terem 

zúgás javítás, lapos emeleten beázás, wc javítás, 4. 

oszt teremben a neonalmatúra javítása

174
kapcsoló csere, fénycsövek és patron cserék, ajtó 

kitámasztó csere

175
wc tartály javítások, wc tartály csövek cseréi, 

szappanadagolók javítása

176
sportcsarnokban ablaküveg felmérése, 4. épület fiú 

wcben kapcsoló csere, neon almatúrák javítása

177
fiú mosdóban mosdószifon csere, riglik 

kristálygombák cseréi

178
hőszigetelt ablak cseréj a sportcsarnokban, hiányzó 

önmetsző csavarok pótlása

179

gázkazánok átvizsgálása, neon cserék, 

levéltárolójavítása, képek felrakása, 

szappanadagoló cserék, wc szilózása

180 égőcserék ,zárbetét cserék

181 szappanadagolók cseréje és égőcserék 

182
uszoda folyósón és női öltözőben radiátorok 

szelepéinek javítása, anyagfelmérés

183 párátlanító agregát elektromos javítás

184
focikapu hegesztés, ajtó foltozás szertár, fénycső 

csere, mosdó szilózása, égőcserék uszoda

185
zárcsere, betét csere, égőcsere, wc tetőcsere, 

ajtókilincs csere

186
esővízcsatorna és lefolyók tisztítása, 

duguláselhárítás

187 armatúra javítás

188 törött üvegek cseréi

189 ajtóbetét csere

190 fénycsövek cseréi

191 csap csere, javítás, égő cserék

192 égő csere, útszórósó pótlása, neoncső csere

193 radiátor szelep tömítés

194 mosdócsap javítás

195 Uszoda fénycsövek javítása

196
Uszodai vízforgató szivattyúk javítása, rendszerbe 

visszakötése

197 Öltözőkben neoncsövek cseréje

198 Dugulás elhárítás, fénycsövek cseréje

199 Esővíz csatorna tisztítása, dugulás elhárítása



200 Leszakadt mosdó felszerelése, csap cseréje

201 Mosdó szifon cseréje, törött ablak felmérése

202 Égők cseréje

203 Neoncső cserék, tornaterem anyagbeszerzés

204 Ajtólapok borító cseréi, ajtón lévő lyuk bepótlása

205 Szivattyú csere

206 Wc tartály csere, zárcsere

207 Esőcsatorna tisztítás, hibák felmérés

208 Padló összefolyó javítása az uszodában

209 Mosdócsap javítása

210
Sportcsarnok üveg cseréje, sportcsarnok ajtó 

lakkozása

211 Keverő szelep beépítése

212 Mosdó szifon csere

213
Fénycső csere a sportcsarnokban, mosdókagyló 

csere

214 Radiátor szelep tömítése

215 Égő csere, neoncső csere

216 Mosdócsap csere, mosdócsap javítása

217 Uszodai és sportcsarnok dugulás elhárítás

218 Fénycsövek cseréje

219 Víz flexi csövek cseréje

220
Flexi csövek cseréi, fénycsövek cseréi, wc tartályok 

javítása

221 kapcsolók javítása, padok lapjainak cseréi

222 Törött ajtó felmérés, tábla festés

223 Öltöző padok csavarjainak pótlása

224 Törött üveg felmérése

225 Flexi csövek pótlása

226 Törött udvari pad pótlása, terepgondozás

227 Hőszigetelt ablak üveg cseréje a sportcsarnokban

228 fénycsövek és patronok cseréje

229 Dugulás elhárítás

230 Ajtózárbetét cseréje, neoncsövek cseréje

231 Törött üvegek cseréi a sportcsarnokban

232 Villanykapcsoló csere

233 Esővíz csatorna tisztítása, dugulás elhárítása

234 Melegvizes rendszer javítása

235 Égők cseréje

236
Fénycső és patron cserék, székek hegesztése, 

szegecselése

237 Melegvíz vezérlésének javítása az uszodában

238 Égők cseréje

239 Szekrényzár csere

240 Asztal javítása

241 Napkollektorból víz leeresztése

242 Uszoda gázkazán légtelenítés, újra indítás, takarítás

243 Keverő szelep beépítése

244 uszoda égők cseréje, interaktív tábla leszerelése



245 Törött wc cseréje

246 Járólapok felmérése

247 Sportcsarnok ajtózár javítás, wc tartály cseréje

248 Ajtókilincsek megerősítése

249 Napkollektor fagyálló leengedés, vízfeltöltés

250 légtelenítés

251 Napkollektorok légtelenítése, utántöltés

252  Törött üveg felmérése, mosdó szifon csere

253 Wc tartály csere, ajtózár cseréje

254 Mosdó szifon csere, hibák felmérése

255 napkollektor nyomáspróba

256 Hőszigetelt üvegtábla szállítása

257 Villamoshálózat átnézése

258 Neoncsőcsere, gyűjtő patron cserék

259 Izzócserék

260 Szerelvények áthúzása

261 Törött üveg cseréje a sportcsarnokban

262 villanybojler hibaelhárítás

263 Sportcsarnok fénycsőcsere

264 Ajtó letámasztó csere

265 Wc javítás, uszodamosdó javítás

266 Fénycső csere, patron csere

267 Ajtózár csere

268 Faág elszállítás

269
Küzdőtér faláról lehullott csempék visszarakása, 

vakolás, fugázás (sportcsarnok)

270 Mosdókagyló rögzítés, radiátor átnézése

271 Sportcsarnok piszoárjavítás

272 Uszoda wc tartály beépítése

273 Fogasok felszerelése

274 Dugulás elhárítás

275 Széldeszka javítás

276 Lakatpótlás

277 Tornateremben fedelek pótlása, konnektorrögzítés

278
Uszodai menekülési világító táblák pótlása, 

felhelyezése, rögzítése

279 Uszoda gépház lógó vezeték eldobozolása

280 Fogasok felszerelése, öltözők, wc tartályjavítás

281 Fiú wc szekrényajtó javítás, zárak cseréi

282
Tornacsarnok épületvédő relé beépítése, uszoda 

eph kialakítása

283 Szigetelt üveg cseréje

284 Sportcsarnok fénycsövek, patronok cseréi

285 Uszodában újra tekercselt vízszivattyú beépítése

286 Ereszcsatorna csere

287 Zuhanyzóban padló összefolyó cseréje

288 Izzócsere, fedrácsok cseréi

289 Öltözőajtók furnérlemezeinek cseréi

290 Glettelés



Medgyesegyháza, Jókai u. 3.

Karbantartási munka megnevezése

1 Kazán javítása

2 Wc tartály cseréje

3 Wc tető csere

4 Izzók cseréje

5 Wc tartály csere

6 Wc tömítőpaszta, wc piszoár rögzítése

7 Világítás javítása

8 Ajtózár csere

9 Gázkazán tisztítás, karbantartás

10 Csapjavítások, világításjavítás

11 duguláselhárítás , gép mosatás 

12 esőcsatorna és lefolyók cseréi

13 gázkonvektor javítás

14 konvektor begyújtása

15 Kerítés festése, pótlása

16 Flexi csövek ellenőrzése

17 Mosdó szifon cseréje

18 Padok javítása, csavarozása

19 Mosdó szifon cseréje

20 Égő cserék

21 Neon cserék

22 Piszoár dugulás elhárítás, wc tartályok javítása

23 Égő cserék

24 Villanybojler átvizsgálása

25 Nagykapu lakat csere

26 Kiskapu kilincs csere

27 Nagykapun lakat csere, kiskapu zár javítás

28 Piszoár ellenőrzés, javítás

29 Kiskapu javítás, csiszolás

30 Wc kagyló csere

31 Mosdócsap javítás, szilózás




