
Előterjesztés 

Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2018. 
negyedik negyedévben elvégzett munkálatokról 

 
1. előterjesztés száma: 12/2019 
2. előterjesztést készítő személy neve: Kollár-Vincze Viktória 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet - határozati javaslat 
- 2. melléklet - Bicskei Gazdasági Szervezet negyedik negyedévi beszámolója 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 
- Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: - 
 
 
Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 
 
A Bicskei Gazdasági Szervezet az önkormányzat által alapított közszolgáltató költségvetési 
intézmény. Feladatát Bicske Város Önkormányzatával megkötött együttműködési 
megállapodás alapján látja el. 

Az elvégzett munkákról a Bicskei Gazdasági Szervezet folyamatosan, negyedévente beszámol 
a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottságnak. 

Kérem a Bicskei Gazdasági Szervezeti által benyújtott negyedik negyedéves szakmai 
beszámoló elfogadását. 
 
 

Bicske, 2019. január 8. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné  
 Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 
 
 
 
 
 

 

 

 



1. melléklet a 12/2019. számú előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2018. negyedik negyedévben 
elvégzett munkálatokról 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2018. negyedik 
negyedévben elvégzett munkálatokról szóló melléklet szerinti beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2019. január  
Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Város és Vállalkozásfejlesztési Bizottság! 
 
 
Bicske Városi Önkormányzati Képviselő-testület Város és Vállalkozásfejlesztés 
Bizottságának kérése alapján az alábbi tájékoztatást adjuk a Bicskei Gazdasági 
Szervezet által elvégzett városüzemeltetési, közterület fenntartási munkáiról. 
 

 
 

Beszámoló a Bicske Város Önkormányzata és a BGSZ közötti 
együttműködési megállapodása szerinti feladatok ellátásáról a 

2018.10.01.-12.31. közötti időszakra: 
 
 

 
Köztisztasági munkák: 
         

 Közterületekről hétfő, szerda, pénteki napokon az összes közterületi 
hulladékgyűjtőkből a szemét elszállítása. 

 Közcélúak bevonásával az eldobott szemét összeszedése a város egész 
területén, buszmegállók takarítása. 

 
  Árkok, vízelvezetők tisztítása, karbantartása – BGSZ fizikai dolgozók -  

 Városban vízelvezetők, vízlefolyók tisztítása 
Bicske Spar út árok folyamatos tisztítása  
Virág köz csatornázása, árok befedése 
Apponyi utca elején 32 méter csatornázás 
Török Bálint utca és Szent Imre saroknál 2 db áteresz akna javítása, 7 méter szélesen 
az aszfaltos út felvágása, beszakadt áteresz gyűrű cseréje, út helyreállítása 
Kölcsey u. és Szent Imre utcákban a vízelvezető árkok tisztítása 
Deák Ferenc utca végén lévő kis híd, illetve a patak környezetének takarítása: bozót 
irtása, szeméttől való mentesítése  
Árpád utca- Hunyadi utca saroknál vízelvezető árok lefedése 
 

 
 
Parkfenntartási munkák: 
 

  Kertészet, parkrendezés – BGSZ fizikai dolgozók -  
 Fűnyírások:  

10.01.-10.05. között: 
Arany János utcai parkoló, Nagyállomástól a Tatai útig, Vajda János u.-Török Bálint 
u. közötti szakasz, Török Bálint u.-Bányász u. között, Szent István út Nagyállomás 
felőli oldala, Könyvtár mögötti garázssor, Kisfaludy tömbök környékének fűnyírása, 
Bocskai köz fűnyírása, Bocskai utcai játszótér fűnyírása 
10.08.-10.12. között: 
Hősök tere, Kisfaludy utca, Kisfaludy garázssor, Könyvtár mögötti garázssor, Bocskai 
köz, 700-as emlékmű, Családok parkja, Malomköz, Botond téren a régi játszótér 
területe, Katolikus templom körüli terület, OTP



10.15.-10.19. között: 
Botond téren az önkormányzati telek, Szent László utcai (100-as úti) gyalogosátjáró, 
Kanizsai u. és Szent L. kereszteződés, Katolikus temető,  
10.22.-10.26. között: 
Bicske TV épülete mögött 
11.12.-11.16. között: Szent István út 
 
Fakivágások:  
Aradi utca eleje 2 db diófa,  
Diófa utca 26. szám 1 db diófa, 
Hunyadi János u. 26. szám 1 db diófa, 
Rákóczi utca 25. szám 3 db diófa, 
Rákóczi utca 26. szám 1 db diófa, 
Vörösmarty u. 37. szám 2 db diófa 
Kossuth utca 18. szám 1 db kiszáradt platánfa 
Táncsics utca 62. szám 1 db kiszáradt tuja kivágása 
 
Fagallyazások: Aradi utca 50. sz., Aradi Vértanúk 53. sz. 2 db hársfa, Aradi Vértanúk 
u. 48. sz. 1 db eperfa, 1 db hársfa, Nefelejcs u. 23. diófa, Napközi Otthon Aradi utcai 
oldalán akácfák gallyazása, Vörösmarty u. 37. sz. 1 db diófa, Móricz Zsigmond 
utcában japán akácok gallyazása, Akácfa u. akácfák gallyazása 
Szent I. u.- Gárdonyi utca sarok fagallyazás 
Kossuth téren a Fiatalok Háza környékén lombgyűjtés, annak elszállítás 

 
 

  Játszóterek felügyelete, karbantartása - BGSZ fizikai dolgozók - 
 Bocskai utcai játszótér ellenőrzése, ütéscsillapítása, homoklazítása megtörtént 

Családok parkja játszótér ellenőrzése, ütéscsillapítása, homoklazítása megtörtént 
Flórianna téri játszótér ellenőrzése, ütéscsillapítása, homoklazítása megtörtént 
Apponyi - Erkel sarki játszótér ellenőrzése, ütéscsillapítása, homoklazítása 
megtörtént 
Bihari utcai játszótér ellenőrzése, ütéscsillapítása, homoklazítása megtörtént 
+ 1 db kondipark ellenőrzése megtörtént  
 
Játszóterek karbantartása: 
Családok parkja játszótéren az Őrtorony korlátjának cseréje vált szükségessé 
Bicske Szíve Parkban a kötélcsúszda rámpáján a keresztmerevítőt pótolni kellett 
Bocskai utcai játszótéren a fészekcsúszda tartó oszlopán a rögzítő csavarok egy része 
kilazult vagy elveszett, ennek pótlása megtörtént 
Apponyi-Erkel játszótéren a (kötél) mászóka oldalrögzítése kilazult, ennek javítás 
megtörtént  
  
 

 
 
 
 
 
 



Síkosság-mentesítési munkák: 
 

 Síkosság-mentesítés – BGSZ fizikai dolgozók -  
 Buszmegállók csúszás mentesítése  

Felüljárók síkosság mentesítése (Bicske Nagyállomásnál található gyalogos felüljáró) 
Bicske területén a járdák síkosság mentesítése 
Piac területén síkosság-mentesítés  
 

 
 
Egyéb munkák: 
 
 Egyéb munkák – BGSZ fizikai dolgozók -  

 Kossuth téren a kopjafa festése 
Bocskai garázssor kátyúzása 
Kisbabos hegy-dűlő út kátyúzása murvával 
Kossuth utca 10. (volt kertészet) kerítés építés: betonoszlopok felállítása és új drótháló 
kihúzása 
BTC területéről betonkerítés oszlopait a telephelyre szállították 
Könyvtárból paravánok szállítása a Bicskei Polgármesteri. Hivatalba és a Művelődési 
Házba 
Segélyfa folyamatos kiszállítása a megkapott lista alapján 
Piac területén kátyúzás 
Táncsics utcában 11 méter hosszan régi járda felbontása, új kiépítése 
Karácsonyi díszek készítése az intézmények ünnepi dekorációjához, illetve a Hősök 
terére 
Szent István úti gyalogátkelőhelyre tábla kihelyezése 
Nagyállomás aluljáróján található falfirkák eltüntetése 
Aradi utca 1. szám előtt a beszakadt aknatető körbeszalagozása, kitáblázása, valamint 
a helyreállítása is megtörtént 
Hunyadi utca- Árpád utca saroknál a beszakadt aknatető helyreállítása 
Galagonyás II. dűlő kereszteződésében a kátyúk feltöltése murvával 
Kátyúzási munkálatok: 
-Bethlen Gábor u. 2/A. szám 
-Szent Imre-Török Bálint sarok 
-Batthyány u. 22. szám 
-Béke utca 42. szám 
-Béke utca 35. szám 
-Városi Könyvtár előtt 
-Szent István u. 124. szám 
-Rózsa utca 14. szám 
-Csók utca 5. szám 
Rózsa utca alján lévő földút feltöltése murvával 
Tanuszoda környezetében lévő „Kishíd” körül murvázás 
Hunyadi utca – Kézai Simon utca sarok útpadka murvázása 
Spar Áruháztól élelmiszer adomány átszállítása a Bicskei Kultúrkúriába 
Zeneiskola két új zongorájának szállítása épületen belül, illetve a Zeneiskolából a 
Fiatalok Házába egy zongora átszállítása 
1 db zongora szállítása Budapestről a Kakas Tagóvodába



 
Rendezvények:  
október 23-i ünnepi megemlékezés előkészületeiben és lebonyolításában segédkezés: 
terület rendezése, fűnyírás, szeméttől való mentesítése, zászlók kihelyezése, molinók 
felhelyezése, Hősök tere takarítása            
 
december 09-i adventi vásár: pavilonok kihordása a Bicskei Polgármesteri Hivatal 
udvarába, illetve Tanuszodához; gázmelegítők kihordása, illetve összeszerelése; 
Óbarokról színpad elszállítása, összeszerelése; sörpadok, sörasztalok kihordása a 
helyszínre; paravánok felállítása a Bicskei Polgármesteri Hivatal földszintjén; Felcsút 
Akadémiáról asztalok elszállítása a Bicskei Polgármesteri Hivatal földszintjére, illetve 
annak berendezése 
 

 
 

 Kerékpárúttal kapcsolatos feladatok - BGSZ fizikai dolgozók - 
 Heti három alkalommal bicikli utak bejárása, szemét összeszedés, sárfelhordás 

letakarítása 
Síkosság-mentesítés 

 
 

 Bérlemények és egyéb egységek karbantartása – BGSZ fizikai dolgozók -  
 Akácfa u. 1/A 4. bérlakásban kádcsere történt, mert a szennyvízcső szivárgott és az alsó 

lakásra folyt 
Dankó Pista u. 15/B. lakásban 120x120 ablak cseréje történt 
Akácfa utca 1/E. 2. konyhai csap és sarokszelep cseréje 
Akácfa utca 1/F 2. dugulás elhárítás, lépcsőházi térvilágítás javítása 
Akácfa utca 1/F 1. dugulás elhárítás 
Dankó Pista utca 15/B ablak csere történt 
Kinizsi utca 31. szám alatt csatorna tisztítás 
Dankó Pista utca 19/A (Jakab Vilma) fürdőszobai ajtón kilincs, pánt, cilinder cseréje, 
illetve nappaliban 2 db ablak javítása 
Vörösmarty u. 26. szám alatt a törött kéményajtó javítása, illetve a padláson lévő 
kéményszakasz vakolása elvégzésre került 
Kossuth utca 12. szám alatti bérlakásnál a tűzfal részleges bontása, helyreállítása, törött 
cserepek cseréje, ereszcsatorna tisztítása 
Vörösmarty u. 13. szám alatt 2db kéményajtó pótlása 
Vörösmarty u. 26. szám alatt 1 db kéményajtó javítása, illetve a padláson lévő 
kéményszakasz vakolása  
Losonczi utca 127. munkálatai: falak tapétától való mentesítése, falak lekaparása, 
vakolás, glettelés, gipsz karton fal építése, ajtó beállítása, radiátorok leszedése, hátsó 
szobában a régi padló felszedése, ablak csere, 1 db ajtó befalazása, aljzatbetonozás, 
festés, laminált parketta lerakása, villanyszerelési munkák, új fűtés kiépítése, lakás 
folyamatos fűtésének biztosítása a munkálatok elvégzéséhez 
 
Bicske TV épületében 4 helyiség festése 
Bicskei Városi Bölcsőde költöztetése 
Bicskei Polgármesteri Hivatalban a szűrőkamion (emlőrák elleni program) áramvételi 
lehetőségének biztosítása, illetve kompresszor biztosítása



Aradi Vértanúk 18. (Napközi Otthon) szennyvíz elvezető csatorna dugulásának 
elhárítása 
GESZ/telephelyén wc tartály cseréje 
Ady Endre utcában található Bicskei Kultúrkúria melléképületénél pala pótlása, 
fűnyírás, udvar takarítása 
Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola (Prohászka utca 3.) dugulás elhárítás 
(fiú wc-ben) 
Bicskei Orvosi Ügyelet épületében 3 helyiség kifestése (2 ügyleleti szoba, konyha) 
Bicskei Polgármesteri Hivatalnál karácsonyi füzérek kihelyezése 
Bicskei Kultúrkúria épületében mosogató bekötése, csap bekötések, tükrök 
felhelyezése, tuják felhordása a teraszra, kazán töltése, légtelenítése 
Díszkivilágítás felszerelése az oszlopokra, a Bicskei Polgármesteri Hivatal ablakára és 
a parkba 
Jászol kiszállítása a Művelődési Központhoz 
A felajánlott fenyőfák kivágása és elhelyezése az intézményekben és a Katolikus 
templom előtt 
Bicskei Polgármesteri Hivatal előtt az adventi koszorú kihelyezése 
Bicskei Kultúrkúria erkélyén a díszkivilágítás kihelyezése 
Bicskei Családsegítő Központ költöztetése a Kisfaludy utcába 
Kossuth tér 16. (volt Okmányiroda) az épület előtt a mozgáskorlátozott feljáró 
korlátjának cseréje megtörtént 
Hősök terére díszkivilágítás kihelyezése 
Bicskei Polgármesteri Hivatalban radiátorok leszedése, vízcső bontása 
Kakas Tagóvodában dugulás elhárítás 
Bicske Városi Bölcsőde eszközeinek szállítása a volt nagy áruház alagsorából   
Bicskei Polgármesteri Hivatalban (fszt. szoc. iroda) radiátorok visszaszerelése, 
feltöltése, légtelenítése, illetve régi mosdó megszüntetése; 2 db armatúra felszerelése

 
 Külső munkák: 

OTP Bank környezetének takarítása, fűnyírása, síkosság- 
mentesítése és egyéb munkák elvégzése 
 

 Piacüzemeltetés minden héten, pénteki napon 
Heti alkalmanként szemét összeszedése, mellékhelyiség takarítása, 
hó eltakarítása, piac működtetése szükség szerint.  

 
 Állati hulladékgyűjtő üzemeltetése: 

Az elhullott állattetemek elszállítása, tetemtárolóba helyezése. 
 

 
Közfoglalkoztatottak: állandó napi rendszerességgel végzett munkák   
 Kossuth utca, Kossuth tér és környékük tisztántartása 2-4 fő 

Kisfaludy, Bocskai, Posta-OTP kisköz, CBA - kisköz, II. Iskola kisköz és utcájának 
tisztántartása, Piactér, Város szíve park tisztántartása 3-4 fő 
Hősök tere és környéke, Prohászka utcák tisztántartása Jakab, Arany, Vörösmarty, 
Bogya, Vágóhíd, Jókai utcák tisztántartása 2 fő 
MOL - benzinkúttól, Nagyállomásig tisztántartás 2-4 fő 
Katolikus temető tisztántartása 2 fő 
Tanoda külső és belső tisztántartása 1 fő 
Telephely – BGSZ - külső és belső tisztántartása 1 fő 



Közfoglalkoztatottak: napi rendszerességtől eltérő, alkalmi jellegű munkák 
 Bicske belváros útpadka takarítás, tisztántartás 

Bérlemények felújítás utáni nagytakarítása, illetve átadás előtti nagytakarítása 
Meghatározott helyeken alkalmi jelleggel árkok, járdák kommunális és zöldhulladéktól 
való mentesítése 
Város több pontján síkosság-mentesítés 
 

 
 
 
 
BICSKEI GAZDASÁGI SZERVEZET 
Nagy Attila 
Igazgató 
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