
Előterjesztés 

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

1. előterjesztés száma: 307/2018 
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 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 a Bicske Város Önkormányzatával megkötött együttműködési 
megállapodás alapján látja el.  

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

Kérem a Bicskei Gazdasági Szervezeti által benyújtott második negyedév szakmai beszámoló 
elfogadását. 
 
Bicske, 2018. szeptember 17. 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné  
 Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnök 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



1. melléklet a 307/2018. számú előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2018. második negyedévben 
elvégzett munkálatokról 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság a határozati javaslat mellékletében szereplő Bicskei 
Gazdasági Szervezet által 2018. második negyedévben elvégzett munkálatairól szóló 
beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2018. szeptember 26. 
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 

2018.04.01.-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 tisztítása 

Bicske Spar út árok folyamatos tisztítása  
Tatai út árok takarítás 
Bogya Károly u. árkának takarítása, mederlap felújítása  
Bocskai u. vízlefolyó tisztítása  

 
Parkfenntartási munkák: 
 

  Kertészet, parkrendezés – BGSZ fizikai dolgozók -  
 Helyi járatos busz útvonalának gallyazása 

Szent István utca gallyazása 
Kossuth téren park takarítása 
BTC-nél 2 db gesztenyefa kivágása, tuskó marása 
Prohászka utca, Kisállomás területén fák-bokrok gallyazása 
Plébánia, templomkert, Szarka tér, Családok parkja területén fák-bokrok gallyazása 
Kossuth utca, Kossuth tér, Bocskai u. gallyazás 
Fűnyírások:  
04.16.-04.21. között: 
Templomkert, Plébánia, Katolikus temető előtti terület, Prohászka utca, Kossuth tér, 
Szent István utca, Bocskai utca, Bocskai köz, Kossuth utca, Kisfaludy utca, Könyvtár 
mögötti terület, Nagy Károly tér, Tömbök közötti terület 
04.23.-04.27. között: 



Tatai út, Flóriánna tér, Malom környéke, Hősök tere, Fidesz iroda előtti terület, OTP 
környéke, Polgármesteri Hivatal udvarában fűnyírás, Nagy Károly tér, Rendőrség 
melletti terület, Kisfaludy vízátemelő, Katolikus temető, Piac külső és belső 
területének fűnyírása, gereblyézése, takarítása 
04.30.-05.04. között: 
Fűnyírás uszoda körüli terület, Kossuth tér, Prohászka - Szent István út, Templomkert, 
OTP körüli rész, Hősök tere 
05.07.-05.11. között: 
Kisfaludy utca tömbházak között, BTC, volt kertészet udvara, Kresz park, Családok 
parkja, Hivatal udvarában fűnyírás, OTP előtti területen, telephelyen fűkaszálás 
05.14.-05.18. között: 
Botond tér- Kanizsai út sarok, Tanuszoda körüli terület, Bocskai játszótér, Kisfaludy 
utca, Tömbházak közötti terület, Vízátemelő, Kossuth tér, Hősök tere 
05.22.-05.25. között:  
Szent István út, Tatai út, Családok parkja, Katolikus templomkert, BGSZ előtti terület, 
Hősök tere 
05.28.-06.01. között: 
Szent István út, Kossuth utca, Katolikus temető, Ady Endre utcai sarok, Flóriánna 
játszótér, Nagy Károly tér, Bikakút 
06.04.-06.08. között: 
Kossuth tér, Flóriánna tér, Tanuszoda körüli terület, Juhász vágóhíd környéke, Szent 
László utca gyalogosátkelő környezetének fűnyírása, Dentália 
06.11.-06.15. között: 
Kisfaludy utca, Tömbházak közötti terület, Szent István út, Kossuth tér, Piac tér 
területe, Könyvtár mögötti terület, Bocskai játszótér, Tatai úti volt óvoda környékének 
fűnyírása, Plébánia környéke, Rózsa u. buszmegállók környéke, Családok parkja, 
Malom átjáró, „Tetügödör” területén fűnyírás, Csokonai u. önkormányzati telek 
06.18.-06.22. között: 
Kossuth utca, Nagy Károly tér, Tanuszoda körüli terület, Flóriánna játszótér, Petőfi 
tér, Bocskai köz, Szent István út, Hősök tere 
06.25.-06.29. között: 
Cigányhíd Vörösmarty utca felöli oldala, Bocskai játszótér, Tatai utca, Kisfaludy 
sarok, Kisfaludy garázssor, Családok parkja, Kézai S. u. szalonnázó, Piac területe, 
Tatai utcai volt óvoda udvara, Templom környéke, Bicikli út 
 
Vajda János utca végén a terület hulladéktól és aljnövényzettől való mentesítése 
Muskátlik beszerzése, kihelyezése a virágtartókba 
Törött, rossz muskátli tartók cseréje 
Rózsa utcában a járdára lógó ágak levágása 
Kisfaludy utcában két db nyárfa kivágása 
Kossuth téren sövényvágás 
Hősök terén sövényvágás 
Szent László utca és az I. dűlő közötti rész kaszálása 
Uszodánál fűzfák visszavágása 
Sövény vágása, sövény kiszedése Szent István úton 
Kossuth téren tuja kivágás 
Szent István úton gallyazás 
Hősök terén favágás, gallyazás 
Muskátlis állványok kihelyezése (10 db), feltöltése muskátlival 
Keletkezett zöld hulladék folyamatos elszállítása



A kihelyezett muskátlik folyamatos locsolása 
Kossuth tér 9., illetve Ady Endre u. 4. szám környezetének az ecet/bálványfáktól való 
mentesítése 
Kossuth téren ágak levágása 
Spar áruház előtti parkolóban a járdasziget beültetése 
Hősök terén sövényvágás 
 

 
  Játszóterek felügyelete, karbantartása - BGSZ fizikai dolgozók - 

 Bicske Szíve Park játszótér ellenőrzése, ütéscsillapítása, homoklazítása megtörtént 
Kossuth téri játszótér ellenőrzése, ütéscsillapítása, homoklazítása megtörtént 
Bocskai utcai játszótér ellenőrzése, ütéscsillapítása, homoklazítása megtörtént 
Családok parkja játszótér ellenőrzése, ütéscsillapítása, homoklazítása megtörtént 
Flóriánna 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 (7 db) 
Kossuth téri játszótér helyreállítása (falépcsők, fellépő cseréje) 
Bicske Szíve Park játszóterén a napárnyékoló kihelyezése, kötélpálya tartó 
oszlopainak javítása 
Kossuth téri játszótéren táblák kihelyezése 
Bicske Szíve parkban lapülőkés hinta kilazult láncának rögzítése  
 

 
 
Síkosság-mentesítési munkák: 
 

 Síkosság-mentesítés – BGSZ fizikai dolgozók -  
  

 
 
Egyéb munkák: 
 
 Egyéb munkák – BGSZ fizikai dolgozók -  

 Piac tér kátyúzása, sóderezése 
Kisfaludy utca és Prohászka utca padkázása, illetve a szemét elszállítása 
Utak kátyúzása: Váradi Dániel utca, III. dűlő, Táborállás, Thököly utca 
Locsolás a Nagyállomásnál heti két alkalommal (minimum) 
Babos-hegyi útjavítás mart-aszfalttal  
Zánkai üdülőtábor karbantartási munkálataiban segítség 2 fővel 
IV. dűlő kátyúzása 
Telephelyen a fűnyírók rendbetétele (élezés, olajcsere) 
Szent István u. és Török B. utca sarkánál lévő akna kibontása, körbekerítése 



Kisfaludy utcában járda bontása géppel, föld, sitt elszállítása 
Telephelyre ásványvíz szállítása, pakolás 
Kossuth utca 6. szám alatt (volt kertészet) a kerítés ideiglenes helyreállítása 
Gesz telephelyén szegélykő készítő gép szerelése, összerakása 
Rakodógéppel árok ásása a BTC területén  
Gesz telephelyén szegélykő gyártása 
Prohászka u. és Arany János u. torkolatánál lévő gyalogátkelőhelyhez vezető járda 
javítása 
Piactéren az összetört beton felszedése, elszállítása, helyette murva leterítése 
A volt CBA áruház melletti parkolóban a beszakadt burkolat javítása  
Szent István u. 129. számnál a kiálló szennyvízakna tetejének levágása 
Aknafedelek pótlása Dentália Kft. telephelye melletti két útszakaszon 
Telephelyen gépkarbantartás, John Deere javítás 
Prohászka utca átjárónál a viacolor javítása 
Szent István utca és Gárdonyi utca kereszteződésénél, található egy távközlési akna 
amely mellett egy hatalmas üreg keletkezett, a helyszín körbe kordonozása megtörtént
Kábel Tv doboztartó vasainak kiszedése  
Váradi Dániel u. melletti focipályán a kapuk eltávolítása rakodógéppel 
Kossuth téren az elektromos töltőállomásnál, a járda és a parkoló közti fém korlát 
láncának kicserélése műanyagra, a biztonságos érintésvédelem miatt 
Bogya K. u. 17. szám előtti üreg tömörítése, járda aszfaltozása, járda melletti rész 
betonozása 
 
Rendezvények:  
Április 08-i választások lebonyolításában segédkezés: választási fülkékre függönyök 
felrakása, zászlók elhelyezése, gulyás ágyú szállítása főzéshez, szavazóhelységek 
kialakítása, Fiatalok Házában sörpadok, asztalok szállítása, Hivatal falának javítása, 
festése, virágosítás, szavazó fülkék szétszedése, elszállítása 
 
Április 22-i BTC átadási rendezvény: sátor el-, és visszaszállítás Kajászóra, színpad 
állítása 
 
Május 04-i iskolai ballagásra a Kossuth tér szépítése, terület rendezése 
 
Május 05. Tűzoltónapon segédkezés: Bicske Szíve Park területén fűnyírás, az átjárást 
biztosító ideiglenes kishíd építése, játszótér és környezetének takarítása, 
rendezvénytáblák kihelyezése 
 
Május 15-20. Bicskei Napok előkészületeiben és lebonyolításában segédkezés: 
virágvásárhoz pavilonok szállítása a Kossuth térre, 
a Kakas Tagóvodából a sport napi rendezvény eszközeinek a Bicske Szíve Parkba 
szállítása, majd visszaszállítása, 
Óbarok Önkormányzattól színpad szállítása, 
Székesfehérvárról a FMKI raktárából sátrak, sörasztalok, sörpadok beszerzése, 
ideiglenes kishíd építése a Bicske Szíve Parkban, 
a volt menekülttáborból sátrak szállítása, 
Polgármesteri Hivatalból, Tűzoltóságtól sörpadok, asztalok szállítása, 
Művelődési Központból kellékek szállítása a Bicske Szíve Parkba, 
Gesz telephelyéről 16 db pavilon kiszállítása a helyszínre, 
sátrak felállítása, tűzifa szállítása a főzőversenyhez



rendezvény után a színpad, sátrak, asztalok, padok visszaszállítása, helyszín takarítása
 
Május 27. Búcsúvásár: a rendezvény napjára a bicskei piac területét biztosítani, a 
technológiai feltételek biztosítása, a közegészségügyi ellátásoknak megfelelően az 
illemhely biztosítása, ideiglenes híd építése a Bicskei Tanuszoda 
megközelíthetőségének biztosítására, a rendezvény területéről a hulladék 
összegyűjtése, elszállítása 
 
Június 14. Csokonai Általános Iskolai ballagás: a Művelődési Központból és a 
Prohászka úti intézményből a székeket a Szent István úti épületbe szállítani 
 

 
 Kerékpárúttal kapcsolatos feladatok - BGSZ fizikai dolgozók - 

 Heti két alkalommal bicikli utak bejárása, szemét összeszedés, sárfelhordás 
letakarítása 
Kerékpárút süllyedésének kikarózása 
Szükség szerint fűnyírás a kerékpárút mentén

 
 Bérlemények és egyéb egységek karbantartása – BGSZ fizikai dolgozók -  

 Akácfa utca 1/B. 1-es bérlakás átadásra való takarítása; zárjavítása, konnektor cseréje, 
tűzhely sütő ajtajának a javítása, mosdó szifon javítása, wc tartályának javítás 
Dankó Pista u. 19/A. csöpögő bojler felújítása, vízkőtelenítés 
Akácfa utca 1/D 1. bérleményben a tönkrement wc tartály cseréje 
 
Művelődés Központnál lépcső bontása, flexezéssel, véséssel, új lépcső zsaluzása, 
betonozása 
Polgármester Hivatal előtt a Hősök terén csapjavítás 
Az EÜ Központ sorompójának működtetéséhez szükséges, védőcsőbe helyezett 
elektromos vezeték földbe helyezése, az árok kiásásával és annak betemetése 
Járási Hivatal kérésére az épület előtti hulladékgyűjtő leszerelése 
Prohászka úti Általános Iskola parkolójába 5 m3 murva szétterítése 
Aradi vértanúk u. 18. szám alatti Napközi Otthon épületének tetején több pala 
elmozdult, lecsúszott, ennek pótlása megtörtént 
Egészségfejlesztési Irodánál lévő vízóraakna fedelének javítása 
Kakas óvodában pakolás, bútorszállítás az áruház alá  
 

 
 

 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 eltakarítás, 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, 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 
Városban található 7 játszótér tisztántartása, talajkarbantartása: talajfrissítés, gazolás 
Meghatározott helyeken alkalmi jelleggel árkok, járdák kommunális és zöldhulladéktól 
való mentesítése 
 

 
 
 
 
BICSKEI GAZDASÁGI SZERVEZET 
Nagy Attila 
Igazgató 
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