
Előterjesztés 

Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2017. 
február hónapban elvégzett munkálatokról 

1. előterjesztés száma: 61/2017 
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 február havi 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: 

- Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (IX.30.) 
önkormányzati rendelete 

 
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 Szervezet által benyújtott szakmai beszámoló elfogadását. 
 
Bicske, 2017. március 10. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné  
 Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a 61/2017. számú előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2017. február hónapban elvégzett 
munkálatokról 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság a határozati javaslat mellékletében szereplő 
Bicskei Gazdasági Szervezet által 2017. február hónapban elvégzett munkálatairól szóló 
beszámolót elfogadja.  

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság a továbbiakban is kéri havonta a beszámolót.  

 

Határidő: 2017. március 27. 
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. 
 
 
Köztisztasági munkák: 
 
 

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

 Hétfői és pénteki napokon a szelektív hulladékgyűjtők helyére illegálisan 
elhelyezett szemét elszállítása  

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

 
Parkfenntartási munkák, fűnyírás: 

 Buszmegállók csúszásmentesítése 7fő 
 Síkosságmentesítés 7fő 
 Felüljárók síkosság mentesítése 7fő  
 Bicske területén a járdák síkosság mentesítése 3 fő 
 Piac területén síkosság mentesítés 2fő 
 Városban vízelvezetők tisztítása 3fő 

 
 

 
 
Egyéb munkák: 
 
 

 Játszótereken állapot felmérés:2 fő 
 Felcsútról áru szállítása telephelyre: 2 fő 
 Városi disznóvágás után pakolás 4fő 
 Telephely pakolás 4fő 
 Kossuth tér 8 vízszerelés 2fő 
 Piac területén sóder terítés 2fő 
 Egészségügyi Központ dugulás elhárítás 2fő 
 BTC kerítés oszlopok levágása 3fő 
 Bicske Polgármesteri Hivatal szellőző rácsok festése 2fő 
 Kakas Óvodában ajtó beszerelése 2fő 
 Ágdaráló szerelése 3fő 
 BTC jégpálya bontása, homokzsákok elszállítása 4fő 
 Mart aszfalt szállítás és kátyúzás Babos hegyen 4fő 
 Murva szállítás Zsámbékról Bicskére, Babos hegyre – kátyúzás – 4fő 
 Spar Szélescsapás állattetem összeszedése 2fő 
 Bogya köz kátyúzása 4fő 
 Szent István út virágágyások faburkolat építése 3fő 



 Aradi Vértanúk u. 46. fatuskó kiszedése 3fő 
 Daráló felszerelése a Pasquali traktorra 3fő 
 Bicske Polgármesteri Hivatal iroda helyiségek kipakolása 10fő 
 BGSZ autók mosása 3fő 
 Ágdarálás a cégnél 4fő 

 
 
 
 
 

 
Piacüzemeltetés minden héten, pénteki napon 

 Heti alkalmanként szemét összeszedése, piac működtetése 1 autó, 
4 fő, 1 forduló 

Állati hulladékgyűjtő üzemeltetése: 
 Elgázolt állattetemek elszállítása tetemtárolóba, havi több 

alkalommal: 1 autó, 2 fő 
 
Közcélú dolgozókkal munkavégzés a város egész területén, szemét szedés, 
seprés, ároktisztítás. 
 
Bicske Város Önkormányzatával kötött megállapodáson túli, utasításra végzett 
egyéb munkák: 

 OTP bank környezetének takarítása 
 
 
 
Bicske, 2017. március 10. 
 
 
 
 
 
 
BICSKEI GAZDASÁGI SZERVEZET 
Nagy Attila 
Igazgató 



Bicskei Gazdasági Szervezet 
2060 Bicske, Kossuth u.60-62. 

Közfoglalkoztatottak 
Heti jelentés 

 
2017. 05. Hét 

 
 
 

Állandó, napi rendszerességgel végzendő munkák 
2017. 02. 01. Szerda 
Kossuth tér és környéke tisztántartása -2fő- 
Bocskai utca, Posta-OTP kisköz, CBA - kisköz, II. számú  általános iskola kisköz és 
utcájának tisztántartása, Kisfaludy utca, Piactér tisztántartása -3fő-  
Hősök tere és környéke, Prohászka utcák tisztántartása Jakab, Arany J., Vörösmarty utcák, 
Flórianna játszótér tisztántartása -2fő- 
MOL – benzinkúttól a Nagyállomásig tisztántartás -3fő- 
Katolikus temető gondozása, tisztántartása.-4fő- 
Gazdasági Szervezetnél takarítási feladatok ellátása -1fő- 
Gazdasági Szervezet külső területének tisztántartása -1fő- 

 
2017. 02. 02. Csütörtök  
Kossuth tér és környéke tisztántartása, Síkosságmentesítés -3fő-  
Bocskai utca, Posta-OTP kisköz, CBA - kisköz, II. számú általános iskola kisköz és 
utcájának tisztántartása, Kisfaludy utca, Piactér tisztántartása síkosságmentesítés -3fő- 
Hősök tere és környéke, Prohászka utca tisztántartása,Jakab, Arany J., Vörösmarty utcák, 
Flórianna játszótér tisztántartása, síkosságmentesítés -2fő- 
MOL - benzinkúttól a Nagyállomásig tisztántartás síkosságmentesítés -3fő- 
Tanoda takarítása, környezetének tisztán és rendben tartása, síkosságmentesítés -2fő- 
Katolikus temető gondozása, tisztántartása, síkosságmentesítés -4fő- 
Gazdasági Szervezetnél takarítási feladatok ellátása -1fő- 
Gazdasági Szervezet külső területének síkosságmentesítés -1fő-  

  
 
 

2017. 02. 03. Péntek 
Kossuth tér és környéke tisztántartása -3fő- 
Bocskai utca, Posta-OTP kisköz, CBA - kisköz, II. számú általános iskola kisköz és 
utcájának tisztántartása, Kisfaludy utca, Piactér tisztántartása -3fő- 
Hősök tere és környéke, Prohászka utca tisztántartása, Jakab, Arany J., Vörösmarty utcák, 
Flórianna játszótér tisztántartása -2fő- 
MOL – benzinkúttól a Nagyállomásig tisztántartás -3fő- 
Újtelep (Táncsics, Árpád, Hunyadi, Kézai, Űrhajós, Kerecsendi, Akácfa utcák) 
tisztántartása -2fő- 
Vörösmarty utcában kutatógödör kiásása -3fő- 
Tanoda takarítása, környezetének tisztán és rendben tartása -2fő- 
Katolikus temető gondozása, tisztántartása -4fő- 
Gazdasági Szervezetnél takarítási feladatok ellátása -1fő- 
Gazdasági Szervezet külső területének tisztántartása -1fő- 



 
 
 
 
 
 

Napi rendszerességtől eltérő eseti munkák 
Város több pontján síkosságmentesítés -5fő- 
Vörösmarty utcában kutatógödör kiásása -3fő- 
 
 



Bicskei Gazdasági Szervezet 
2060 Bicske, Kossuth u.60-62. 

Közfoglalkoztatottak 
Heti jelentés 

 
2017. 06. Hét 

 
 
 

Állandó, napi rendszerességgel végzendő munkák 
2017. 02. 06. Hétfő 
Kossuth tér és környéke tisztántartása -3fő- 
Bocskai utca, Posta-OTP kisköz, CBA - kisköz, II. számú általános iskola kisköz és 
utcájának tisztántartása, Kisfaludy utca, Piactér tisztántartása -2fő- 
Hősök tere és környéke, Prohászka utca tisztántartása, Jakab, Arany J., Vörösmarty utcák, 
Flórianna játszótér tisztántartása -2fő- 
MOL – benzinkúttól a Nagyállomásig tisztántartás -4fő-  
Újtelep (Táncsics, Árpád, Hunyadi, Kézai, Űrhajós, Kerecsendi, Akácfa utcák) 
tisztántartása -2fő- 
Kertváros (Rózsa, Apponyi, Bányász, Batthyány , Kisfaludy utcák) Kakas Óvoda 
környéke, Kresz park, Bicske Szíve Park tisztántartása -2fő- 
Tanoda takarítása, környezetének tisztán és rendben tartása -2fő- 
Katolikus temető gondozása, tisztántartása -4fő- 
Gazdasági Szervezetnél takarítási feladatok ellátása -1fő- 
Gazdasági Szervezet külső területének tisztántartása -1fő- 

 
2017. 02. 07. Kedd 
Kossuth tér és környéke tisztántartása -3fő- 
Bocskai utca, Posta-OTP kisköz, CBA - kisköz, II. számú általános iskola kisköz és 
utcájának tisztántartása, Kisfaludy utca, Piactér tisztántartása -2fő- 
Hősök tere és környéke, Prohászka utca tisztántartása Jakab, Arany J., Vörösmarty utcák, 
Flórianna játszótér tisztántartása -2fő- 
MOL – benzinkúttól a Nagyállomásig tisztántartás -4fő- 
Újtelep (Táncsics, Árpád, Hunyadi, Kézai, Űrhajós, Kerecsendi, Akácfa utcák) 
tisztántartása -2fő- 
Kertváros (Rózsa, Apponyi, Bányász, Batthyány, Kisfaludy utcák) Kakas Óvoda 
környéke, Kresz park, Bicske Szíve Park tisztántartása -2fő- 
Tanoda takarítása, környezetének tisztán és rendben tartása -2fő- 
Katolikus temető gondozása, tisztántartása -4fő- 
Gazdasági Szervezetnél takarítási feladatok ellátása -1fő-  

  
 
 

2017. 02. 08. Szerda 
Kossuth tér és környéke tisztántartása -3fő- 
Bocskai utca, Posta-OTP kisköz, CBA - kisköz, II. számú általános iskola kisköz és 
utcájának tisztántartása, Kisfaludy utca, Piactér tisztántartása -2fő- 
Hősök tere és környéke, Prohászka utca tisztántartása Jakab, Arany J., Vörösmarty utcák, 
Flórianna játszótér tisztántartása -2fő- 



MOL – benzinkúttól a Nagyállomásig tisztántartás -3fő- 
Újtelep (Táncsics, Árpád, Hunyadi, Kézai, Űrhajós, Kerecsendi, Akácfa utcák) 
tisztántartása -2fő- 
Kertváros (Rózsa, Apponyi, Bányász, Batthyány -i, Kisfaludy utcák) Kakas Óvoda 
környéke, Kresz park, Bicske Szíve Park tisztántartása -2fő- 
Tanoda takarítása, környezetének tisztán és rendben tartása -2fő- 
Katolikus temető gondozása, tisztántartása -4fő- 
Gazdasági Szervezetnél takarítási feladatok ellátása -1fő- 

 
 

2017. 02. 09. Csütörtök  
Kossuth tér és környéke tisztántartása -2fő- 
Bocskai utca, Posta-OTP kisköz, CBA - kisköz, II. számú általános iskola kisköz és 
utcájának tisztántartása, Kisfaludy utca, Piactér tisztántartása -2fő- 
Hősök tere és környéke, Prohászka utca tisztántartása Jakab, Arany J., Vörösmarty utcák, 
Flórianna játszótér tisztántartása -2fő- 
MOL – benzinkúttól a Nagyállomásig tisztántartás -3fő- 
Újtelep (Táncsics, Árpád, Hunyadi, Kézai, Űrhajós, Kerecsendi, Akácfa utcák) 
tisztántartása -2fő- 
Kertváros (Rózsa, Apponyi, Bányász, Batthyány, Kisfaludy utcák) Kakas Óvoda 
környéke, Kresz park, Bicske Szíve Park tisztántartása -1fő- 
Tanoda takarítása, környezetének tisztán és rendben tartása -2fő- 
Katolikus temető gondozása, tisztántartása -4fő- 
Gazdasági Szervezetnél takarítási feladatok ellátása -1fő- 

 
 

2017. 02. 10. Péntek 
Kossuth tér és környéke tisztántartása -2fő- 
Bocskai utca, Posta-OTP kisköz, CBA - kisköz, II. számú általános iskola kisköz és 
utcájának tisztántartása, Kisfaludy utca, Piactér tisztántartása -2fő- 
Hősök tere és környéke, Prohászka utca tisztántartása Jakab, Arany J., Vörösmarty utcák, 
Floriana játszótér tisztántartása -2fő- 
MOL – benzinkúttól a Nagyállomásig tisztántartás -3fő- 
Újtelep (Táncsics, Árpád, Hunyadi, Kézai, Űrhajós, Kerecsendi, Akácfa utcák) 
tisztántartása -2fő- 
Kertváros (Rózsa, Apponyi, Bányász, Batthyány, Kisfaludy utcák) Kakas Óvoda 
környéke, Kresz park, Bicske Szíve Park tisztántartása -2fő- 
Tanoda takarítása, környezetének tisztán és rendben tartása -2fő- 
Katolikus temető gondozása, tisztántartása -4fő- 
Gazdasági Szervezetnél takarítási feladatok ellátása -1fő- 

 
 

Napi rendszerességtől eltérő eseti munkák 
Kanizsai út mentén szemét összeszedése, bezsákolása -2fő- 
Kisállomás híd útpadkájának takarítása -1fő- 
 



Bicskei Gazdasági Szervezet 
2060 Bicske, Kossuth u.60-62. 

Közfoglalkoztatottak 
Heti jelentés 

 
2017. 07. Hét 

 
 
 

Állandó, napi rendszerességgel végzendő munkák 
2017. 02. 13. Hétfő 
Kossuth tér és környéke tisztántartása -2fő- 
Bocskai utca, Posta-OTP kisköz, CBA - kisköz, II. számú általános iskola kisköz és 
utcájának tisztántartása, Kisfaludy utca, Piactér tisztántartása -2fő- 
Hősök tere és környéke, Prohászka utca tisztántartása Jakab, Arany J., Vörösmarty utcák, 
Flórianna játszótér tisztántartása -2fő- 
MOL – benzinkúttól a Nagyállomásig tisztántartás -2fő- 
Újtelep (Táncsics, Árpád, Hunyadi, Kézai, Űrhajós, Kerecsendi, Akácfa utcák) 
tisztántartása -2fő- 
Kertváros (Rózsa, Apponyi, Bányász, Batthyány, Kisfaludy utcák) Kakas Óvoda 
környéke, Kresz park, Bicske Szíve Park tisztántartása -3fő- 
Tanoda takarítása, környezetének tisztán és rendben tartása -2fő- 
Katolikus temető gondozása, tisztántartása -4fő- 
Gazdasági Szervezetnél takarítási feladatok ellátása -1fő-  

 
2017. 02. 14. Kedd 
Kossuth tér és környéke tisztántartása -2fő- 
Bocskai utca, Posta-OTP kisköz, CBA - kisköz, II. számú általános iskola kisköz és 
utcájának tisztántartása, Kisfaludy utca, Piactér tisztántartása -2fő- 
Hősök tere és környéke, Prohászka utca tisztántartása Jakab, Arany J., Vörösmarty utcák, 
Flórianna játszótér tisztántartása -2fő- 
MOL – benzinkúttól a Nagyállomásig tisztántartás -2fő- 
Újtelep (Táncsics, Árpád, Hunyadi, Kézai, Űrhajós, Kerecsendi, Akácfa utcák) 
tisztántartása -2fő- 
Kertváros (Rózsa, Apponyi, Bányász, Batthyány, Kisfaludy utcák) Kakas Óvoda 
környéke, Kresz park, Bicske Szíve Park tisztántartása -3fő- 
Tanoda takarítása, környezetének tisztán és rendben tartása -1fő- 
Katolikus temető gondozása, tisztántartása -1fő- 
Gazdasági Szervezetnél takarítási feladatok ellátása -1fő-  

  
 
 

2017. 02.15 Szerda 
Kossuth tér és környéke tisztántartása -2fő- 
Bocskai utca, Posta-OTP kisköz, CBA - kisköz, II. számú általános iskola kisköz és 
utcájának tisztántartása, Kisfaludy utca, Piactér tisztántartása -2fő- 
MOL – benzinkúttól a Nagyállomásig tisztántartás -1fő- 
Hősök tere és környéke, Prohászka utca tisztántartása Jakab, Arany J., Vörösmarty utcák, 
Flórianna játszótér tisztántartása -2fő- 



Tanoda takarítása, környezetének tisztán és rendben tartása -1fő- 
Katolikus temető gondozása, tisztántartása -4fő- 
Gazdasági Szervezetnél takarítási feladatok ellátása -1fő-  

 
 

2017. 02. 16. Csütörtök  
Kossuth tér és környéke tisztántartása -2fő- 
Bocskai utca, Posta-OTP kisköz, CBA - kisköz, II. számú általános iskola kisköz és 
utcájának tisztántartása, Kisfaludy utca, Piactér tisztántartása -3fő- 
Hősök tere és környéke, Prohászka utca tisztántartása Jakab, Arany J., Vörösmarty utcák, 
Flórianna játszótér tisztántartása -2fő- 
MOL – benzinkúttól a Nagyállomásig tisztántartás -2fő- 
Tanoda takarítása, környezetének tisztán és rendben tartása -1fő- 
Katolikus temető gondozása, tisztántartása -2fő- 
Gazdasági Szervezetnél takarítási feladatok ellátása -1fő-  

 
 

2017. 02. 17. Péntek 
Kossuth tér és környéke tisztántartása -2fő- 
Bocskai utca, Posta-OTP kisköz, CBA - kisköz, II. számú általános iskola kisköz és 
utcájának tisztántartása, Kisfaludy utca, Piactér tisztántartása -2fő- 
Hősök tere és környéke, Prohászka utca tisztántartása Jakab, Arany J., Vörösmarty utcák, 
Flórianna játszótér tisztántartása -2fő- 
MOL – benzinkúttól a Nagyállomásig tisztántartás -2fő- 
Tanoda takarítása, környezetének tisztán és rendben tartása -1fő- 
Katolikus temető gondozása, tisztántartása -2fő- 
Gazdasági Szervezetnél takarítási feladatok ellátása -1fő-  

 
 

Napi rendszerességtől eltérő eseti munkák 
Piactéren murva elterítése, tereprendezés -3fő- 
Akácfa utcában rendőrlakások takarítása -2fő- 
BTC - kerítésbontás, sövényirtás -2fő- 
BTC - kerítésbontás, sövényirtás -3fő- 
 
 



Bicskei Gazdasági Szervezet 
2060 Bicske, Kossuth u.60-62. 

Közfoglalkoztatottak 
Heti jelentés 

 
2017. 08. Hét 

 
 
 

Állandó, napi rendszerességgel végzendő munkák 
2017. 02. 20. Hétfő 
Kossuth tér és környéke tisztántartása -2fő- 
Bocskai utca, Posta-OTP kisköz, CBA - kisköz, II. számú általános iskola kisköz és 
utcájának tisztántartása, Kisfaludy utca, Piactér tisztántartása -3fő- 
Hősök tere és környéke, Prohászka utca tisztántartása Jakab, Arany J., Vörösmarty utcák, 
Flórianna játszótér tisztántartása -2fő- 
MOL – benzinkúttól a Nagyállomásig tisztántartás -3fő- 
Újtelep (Táncsics, Árpád, Hunyadi, Kézai, Űrhajós, Kerecsendi, Akácfa utcák) 
tisztántartása -2fő- 
Kertváros (Rózsa, Apponyi, Bányász, Batthyány, Kisfaludy utcák) Kakas Óvoda 
környéke, Kresz park, Bicske Szíve Park tisztántartása -2fő- 
Kisfaludy, Gárdonyi, Csokonai, Vörösmarty, Jakab, Arany János utcák -1fő- 
Tanoda takarítása, környezetének tisztán és rendben tartása -2fő- 
Katolikus temető gondozása, tisztántartása -3fő- 
Gazdasági Szervezet külső területének tisztántartása -1fő- 

 
2017. 02. 21. Kedd 
Kossuth tér és környéke tisztántartása -3fő- 
Bocskai utca, Posta-OTP kisköz, CBA - kisköz, II. számú általános iskola kisköz és 
utcájának tisztántartása, Kisfaludy utca, Piactér tisztántartása -3fő- 
Hősök tere és környéke, Prohászka utca tisztántartása Jakab, Arany J. Vörösmarty utcák, 
Flórianna játszótér tisztántartása -2fő- 
MOL – benzinkúttól a Nagyállomásig tisztántartás -3fő- 
Tanoda takarítása, környezetének tisztán és rendben tartása -2fő- 
Katolikus temető gondozása, tisztántartása -3fő- 
Gazdasági Szervezet külső területének tisztántartása -1fő- 

   
 
 

2017. 02. 22. Szerda 
Kossuth tér és környéke tisztántartása -2fő- 
Bocskai utca, Posta-OTP kisköz, CBA - kisköz, II - iskola kisköz és utcájának 
tisztántartása, Kisfaludy utca, Piactér tisztántartása -3fő- 
Hősök tere és környéke, Prohászka utca tisztántartása Jakab, Arany J., Vörösmarty utcák, 
Flórianna játszótér tisztántartása -2fő- 
MOL – benzinkúttól a Nagyállomásig tisztántartás -3fő- 
Tanoda takarítása, környezetének tisztán és rendben tartása -2fő- 
Katolikus temető gondozása, tisztántartása -3fő- 
Gazdasági Szervezet külső területének tisztántartása -1fő- 



 
 

2017. 02. 23. Csütörtök  
Kossuth tér és környéke tisztántartása -2fő- 
Bocskai utca, Posta-OTP kisköz, CBA - kisköz, II. számú általános iskola kisköz és 
utcájának tisztántartása, Kisfaludy utca, Piactér tisztántartása -3fő- 
Hősök tere és környéke, Prohászka utca tisztántartása Jakab, Arany J., Vörösmarty utcák, 
Flórianna játszótér tisztántartása -2fő- 
MOL – benzinkúttól a Nagyállomásig tisztántartás -3fő- 
Tanoda takarítása, környezetének tisztán és rendben tartása -2fő- 
Katolikus temető gondozása, tisztántartása -2fő- 
Gazdasági Szervezet külső területének tisztántartása -1fő- 

 
 

2017. 02. 24. Péntek 
Kossuth tér és környéke tisztántartása -2fő- 
Bocskai utca, Posta-OTP kisköz, CBA - kisköz, II. számú általános iskola kisköz és 
utcájának tisztántartása, Kisfaludy utca, Piactér tisztántartása -2fő- 
Hősök tere és környéke, Prohászka utca tisztántartása Jakab, Arany J, Vörösmarty utcák, 
Flórianna játszótér tisztántartása MOL – benzinkúttól a Nagyállomásig tisztántartás -3fő- 
Tanoda takarítása, környezetének tisztán és rendben tartása -2fő- 
Katolikus temető gondozása, tisztántartása -1fő-  

 
 

Napi rendszerességtől eltérő eseti munkák 
Kisállomás híd útpadkájának takarítása -1fő- 
Malom játszótér tisztántartása -1fő- 
Akácfa utca teljes hosszán, útpadka takarítási feladatok elvégzése -5fő- 
Mány-Csabdi útszakaszon sövényvágás -2fő- 
100-as és M1-es utakat összekötőárok takarítása -4fő- 
 
 



Bicskei Gazdasági Szervezet 
2060 Bicske, Kossuth u.60-62. 

Közfoglalkoztatottak 
Heti jelentés 

 
2017. 09. Hét 

 
 
 

Állandó, napi rendszerességgel végzendő munkák 
2017. 02. 20. Hétfő 
Kossuth tér és környéke tisztántartása, Hősök tere és környéke, Prohászka utca 
tisztántartása -2fő- 
Bocskai utca, Posta-OTP kisköz, CBA - kisköz, II. számú általános iskola kisköz és 
utcájának tisztántartása, Kisfaludy utca, Piactér tisztántartása -2fő- 
MOL – benzinkúttól a Nagyállomásig tisztántartás, Jakab, Arany J., Vörösmarty utcák, 
Flórianna játszótér tisztántartása -2fő- 
Újtelep (Táncsics, Árpád, Hunyadi, Kézai, Űrhajós, Kerecsendi, Akácfa utcák) 
tisztántartása -2fő- 
Tanoda takarítása, környezetének tisztán és rendben tartása -1fő- 
Katolikus temető gondozása, tisztántartása -1fő- 
Gazdasági Szervezet külső területének tisztántartása -1fő- 

 
2017. 02. 28. Kedd 
Kossuth tér és környéke tisztántartása, Hősök tere és környéke, Prohászka utca 
tisztántartása -2fő- 
Bocskai utca, Posta-OTP kisköz, CBA - kisköz, II. számú általános iskola kisköz és 
utcájának tisztántartása, Kisfaludy utca, Piactér tisztántartása -3fő- 
MOL – benzinkúttól a Nagyállomásig tisztántartás, Jakab, Arany J. Vörösmarty utcák, 
Flórianna játszótér tisztántartása -2fő- 
Tanoda takarítása, környezetének tisztán és rendben tartása -1fő- 
Katolikus temető gondozása, tisztántartása -1fő- 
Gazdasági Szervezet külső területének tisztántartása -1fő- 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Napi rendszerességtől eltérő eseti munkák 
100-as és az M1-es út összekötőárok takarítása -5fő- 
Uszoda mentén Kisfaludy utcáig patakmeder takarítás -5fő- 
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