
Előterjesztés 

Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2019. második 
negyedévében elvégzett munkálatokról 

 

1. előterjesztés száma: 181/2019. 
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 második negyedévi beszámolója 

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

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

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város - és Vállalkozásfejlesztési 
Bizottsága kérésének megfelelően a Bicskei Gazdasági Szervezet igazgatója benyújtotta 
beszámolóját a 2019. április 1. napja és 2019. június 30. napja közötti időszakban elvégzett 
városüzemeltetési, közterületfenntartási munkáiról. 

Kérem a tisztelt bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 

  
Bicske, 2019.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné  
 Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnök 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



1. melléklet a 181/2019.  előterjesztéshez 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2019. második negyedévében elvégzett 
munkálatokról szóló beszámoló elfogadásáról 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság a Bicskei Gazdasági Szervezet által a 2019. 
második negyedévben elvégzett munkálatairól szóló beszámolóját megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Határidő: 2019.09.30. 
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 

2019.04.01.-06.30. 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  
Csabdi-Mány összekötő út mellett a patak medréből a szemét, illetve állati tetem 
kiszedése 
Szent László utcában az árokmederből a tűztövis kitakarítása, elhordása 
Kodály utcai árok rendbetétele 
Bogya Károly utcában árok takarítása 
Kisállomás felüljárójánál a vízelvezető rács visszahelyezése 
Apponyi-Klapka árok tisztítása 
Ravasz László utcából az iszaphordalék elszállítása

 
 
Parkfenntartási munkák: 
 

  Kertészet, parkrendezés – BGSZ fizikai dolgozók -  
 Bicske Szíve Parkban a fűzfák visszavágása 

Bicskei Polgármesteri Hivatal udvarában fák gallyazása 
Kisfaludy 21. szám előtt sövénynyírás 
Tatai úti volt óvodánál sövényvágás 
Madách u. 4. szomszédságában lévő vadon nőtt fa kivágása 
Hősök tere, Kossuth tér sövényvágás 
 

   
 
 



Fűnyírások: 
04.01.-04.05.: Hősök tere, OTP körüli terület, Bicskei Polgármesteri Hivatal udvara 
 
04.08.-04.12.: Malom játszótér, Botond tér és környéke, Szent István út, Katolikus 
templom kert, Arany János utca 4. szám előtti kaszálás 
 
08.15.-04.19.: Kisfaludy lakótelep, kutyafuttató, Nagy Károly tér, Bicske Szíve Park, 
Rendőrség mögötti terület, Kossuth utca, Prohászka utca, Paplak környezete, BTC 
körüli terület, Könyvtár mögötti terület, Bocskai utcai garázssor, Piac területe, Flórián 
tér, Petőfi tér 
 
04.23.-04.26.: Szent László utca, Bicskei Katolikus Temető, Tetügödör, Malom, 
Prohászka utca, Paplak környezete, Tatai út-Kisfaludy u. saroknál lévő régi óvoda 
épületének udvara 
 
04.29.-05.03.: Tanuszoda körüli terület, Nagyállomás, Akácfa utca, Bicske Városi 
Óvoda Kakas Tagóvoda, Hősök tere 
 
05.06.-05.10.: Szent István út, Kossuth utca, Kisfaludy utcában tömbök között, 700 
éves emlékmű környéke, Bocskai játszótér, Könyvtár körüli terület 
 
05.13.-05.17.: Bicskei Tanuszoda és környéke, Kisfaludy utca, Prohászka utca 
 
05.20.-24.: Nagy Károly tér, Piac területe, Bicske Szíve Park, Flórianna tér, 
Kerékpárút, Kisfaludy utcai kutyafuttató, OTP környezete, Bocskai garázssor, 
Kisfaludy garázssor 
 
05.27.-05.31.: Bicskei Katolikus Temető, Tetügödör, 700-as emlékmű, Apponyi-
Erkel játszótér, Kossuth u. 10. (volt kertészet udvara) 
 
06.03.-06.07.: Tanuszoda környezete, Malom, Kossuth utca, I. dűlő, Bihari utca sarka, 
Pegazus előtti rész, Petőfi tér, Kossuth tér, Bocskai játszótér, Dózsa utca sarok 
 
06.10.-06.14.: Tetügödör, Malom mögötti terület, Csákvári úti buszforduló, 
Tanuszoda környezete, Apponyi-Erkel játszótér, Ady Endre utcai és a Csokonai utcai 
önkormányzati ingatlanok területén kaszálás, OTP-vel szembeni terület, Bocskai 
játszótér, Flórianna játszótér 
 
06.17.-06.21.: Akácfa utcai rendőrlakások környezete, Prohászka utca, Szent István 
utca, Tetügödör, Templomkert, Kossuth tér, Bicskei Polgármesteri Hivatal udvara,  
Hősök tere, Vörösmarty u. 76. önkormányzati lakás környezete, Tölgyfa utcában az 
Öv-árok melletti rész, Kossuth u. 10. (volt kertészet udvara) 
 
06.24.-06.28.: Bihari utca, Apponyi-Erkel játszótér, 700-as emlékmű, Siemens 
melletti járda, Bihari játszótér, Rendőrség környezete, Malom, Temető, Erőmű 
lakótelep környéke 
 
 

 
 



 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 
Bicske Szíve Park játszótér ellenőrzése, ütéscsillapítása, homoklazítása megtörtént 
+ 1 db kondipark ellenőrzése megtörtént  
 
Játszóterek karbantartása: 
Apponyi-Erkel játszótéren egy új pad és kuka kihelyezése 
Bocskai játszótéren a kihelyezett kukák lecserélése újra 
Bicske Szíve Parkban az állós mérleghinta felújítása, kötélcsúszdánál a hátsó 
tartóállvány rögzítő csavarjainak a cseréje 
 

 
 
Egyéb munkák: 
 
 Egyéb munkák – BGSZ fizikai dolgozók -  

  Bethlen Gábor utca 3. szám előtt lévő köztéri korlát rozsdamentesítése, festése 
Bihari utcai játszótérről föld elhordása  
Csákvári utcából a ledepózott (útpadkázás során keletkezett) föld elhordása 
Erdőalja u. 2/A. szám előtt az összetört kőváza eltakarítása 
Nagy hirdetőtáblák felületének letisztítása, hirdetőtábla kihelyezése Bicske 
Posta épülete elé 
Pulpitus szállítása Szárra 
Bem utcában kuka kihelyezése 
300 üveg 0,5 literes ásványvíz szállítása Székesfehérvárra 
Muskátli állványok hegesztése/Hősök tere 
Szavazófülkék, urnák és ellátmány kiszállítása a szavazókörökbe 
Petőfi Művelődési Központból székek szállítása a Bicskei Csokonai Vitéz 
Mihály Általános Iskolába (Prohászka u.), illetve vissza 
Alcsútdobozi rendezvényre sörpadok, asztalok oda-, és visszaszállítása 
Hősök terén öntözőrendszer elindítása, párakapu beüzemelése 
Bölcsődébe kukatároló kiszállítása 
250 db szék ki-, és visszaszállítása a Petőfi Művelődési Központból a Bicskei 
Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolába (Szent István út 42.) 
Napvitorlák kihelyezése a Kossuth térre, illetve a Bicske Szíve Parkba 
Tanuszodához székek és sörpadok kiszállítása a Petőfi Művelődési 
Központból (film vetítéshez)  

 
 
Rendezvények:  
EFOP Családi nap április 13.: eszközök szállítása, illetve a rendezvény végén a 
visszaszállítás, sátor felállítása 
 
Építészeti Gyermeknapra az eszközök ki-, és visszaszállítása



 
Május 4. Tűzoltónap: Uszodánál kis-híd össze-, és szétszerelése 
 
Bicskei Napok: könyöklők elszállítása Akadémiáról; kishíd össze-, és szétszerelése; 
parkoló táblák kihelyezése; főzéshez fa biztosítása; sörpad szállítása a Bicskei 
Polgármesteri Hivatalból, tűzoltóságtól; bogrács és kellékek kiszállítása; sátrak 
beszerzése, kiszállítása, majd össze-, és szétszerelése; székek, asztalok és pavilonok 
szállítása a helyszínre 
 
Megyei Mentőnapon segédkezés: 2 db sátor beszerzése a Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól, annak felállítása, illetve visszaszállítása; Petőfi 
Művelődési Központból műanyag székek és sátrak szállítása a Bicske Szíve Parkba; 2 db 
stand helyszínre szállítása a BGSZ telepéről  
 

 
 
 Kerékpárúttal kapcsolatos feladatok - BGSZ fizikai dolgozók - 

 Heti három alkalommal bicikli utak bejárása, szemét összeszedés, sárfelhordás 
letakarítása 
Kresz táblák helyreállítása 

 
 

 Bérlemények és egyéb egységek karbantartása – BGSZ fizikai dolgozók -  
 Dankó Pista utca 17/A bérleményben a bojlert rossz állapota miatt cserélni kellett 

Dankó Pista utcában a kéményseprői szolgáltatás elvégzéséhez segédkezés: létra és 
bejutás biztosítása, szervezése 
Akácfa utca 1/B 1. bérleményben a nyílászárók, ajtók beállítása, zárak cseréje 
Losonczi 127. sz. alatt az éjszakai mérőtől új betáp kábel kiépítése a kazánházi bojlerig
Dankó Pista u. 21/B. bojler javítás 
Dankó Pista u. 15/B fürdőszobai csap cseréje 
Vörösmarty u. 76., Rigó u. 6., Bihari u. 14.: önkormányzati lakásokban az elektromos 
hálózat átvizsgálásra került, szerelvények cseréje újra 
Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvoda tornatermében bordásfal rögzítése 
József Attila Általános Iskola bejárat mellett a beszakadt csatornafedél helyreállítása 
Bicskei Polgármesteri Hivatal melléképületének kiürítése, a benne lévő eszközök 
áthelyezése 
Bicskei Polgármesteri Hivatalban radiátorok felszerelése, földszinten bútorok pakolása
Bicskei Polgármesteri Hivatalban költöztetési feladatok 
Bicskei Polgármesteri Hivatalban az iktató átköltöztetése 
 
 

 
 Külső munkák: 

OTP Bank környezetének takarítása, fűnyírása és egyéb munkák 
elvégzése 
 

 Piacüzemeltetés minden héten, pénteki napon 
Heti rendszerességgel szemét összeszedése, mellékhelyiség 
takarítása, piac működtetése.  



 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, Bicske 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 
 

 
 
 
 
BICSKEI GAZDASÁGI SZERVEZET 
Nagy Attila 
Igazgató 
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