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1. előterjesztés száma: 95/2019. 
2. előterjesztést készítő személy neve: S. Janek Réka 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
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 2. melléklet: Bicskei Gazdasági Szervezet első 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 
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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. január 1. napja és 2019. március 31. napja közötti időszakban elvégzett 
városüzemeltetési, közterületfenntartási munkáiról. 

 

Kérem a Tisztelt bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
  
Bicske, 2019. április 4. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné  
 Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnök 
 
 
 
 
 

 

 

 



1. melléklet a 95/2019.  előterjesztéshez 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

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

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

 

Határidő: 2019. április 11. 
Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Város - és Vállalkozásfejlesztési Bizottság! 
 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város - és Vállalkozásfejlesztési 
Bizottsága kérésének megfelelően az alábbi tájékoztatást adjuk a Bicskei Gazdasági 
Szervezet által elvégzett városüzemeltetési, közterületfenntartási munkáiról. 
 

 
 

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

2019.01.01.- 03.31. 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  
Munkácsy utca végén lévő csapadékvíz elvezető rács beszakadt, annak helyreállítása 
megtörtént  
Kodály Zoltán utcában lévő Kiskút-éri árok takarítása (hordaléktól illetve beomlástól 
mentesítése, elszállítása) 
 

 
 
Parkfenntartási munkák: 
 

  Kertészet, parkrendezés – BGSZ fizikai dolgozók -  
 Szélescsapás bozót irtása, kaszálás 

Déli övároknál nádvágás, illetve bozótirtás  
Szélescsapásnál medertakarítás, illegális szemét összeszedése 
Thököly utcában gallyazás 
Mentőállomás előtt lévő 3 db tuja kivágása; fák, gallyak elszállítása 
Csákvári utca gallyazása, űrszelvényének tisztítása, útpadka takarítás 
Tuskó marása a város több helyén: Fiatalok Háza előtt, Prohászka utcában, Kossuth 
téren, régi polgármesteri hivatal előtt 
Szent László utca 31-33. szám alatti önkormányzati tulajdonú árokba gyűjtött 
gallyak elszállítása 
Erőmű tó felé vezető út űrszelvényének tisztítása 
Közkút környezetének tereprendezése, kátyúk javítása 
Ady Endre utca elején lévő parkolóban található földkupac felszámolása 
Szent István út díszfák gallyainak elszállítása, ágyások körüli takarítás 



Bicskei Katolikus Temetőben a kivágott fák elszállítása, darálás 
Szent Imre utca 1. patak mederben lévő kivágott nád kiszedése, összerakása 

 
 

 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: 
Apponyi-Erkel játszótéren a Holzhof lengő hinta fogantyúja meglazult, ennek újbóli 
rögzítése vált szükségessé, valamint a Homberg kombinált mászóka mászó létrájának 
az alsó rögzítése elszakadt, ennek (földbe való) rögzítése is megtörtént 
Családok parkja játszótéren 1 db pad deszkája elkorhadt, kicserélésre került 
Apponyi-Erkel játszótéren a homokozó keret lecserélése, valamint új homokkal való 
feltöltése is megtörtént 
Bocskai utcai játszótéren a fészekcsúszda rögzítése megerősítésre került 
Apponyi-Erkel játszótéren egy két személyes (bölcső és lapülőkés) hintaállvány 
teljes-körű, előírásoknak megfelelő telepítése 
 

 
 
Síkosság-mentesítési munkák: 
 

 Síkosság-mentesítés – BGSZ fizikai dolgozók -  
 Buszmegállók csúszás-mentesítése  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Egyéb munkák: 
 
 Egyéb munkák – BGSZ fizikai dolgozók -  
 Díszkivilágítás visszabontása: Ady Endre utca, Kossuth tér, Kossuth utca, Szent István 

utca, Prohászka utca, Hősök tere 
Város karácsonyfájának lebontása 
A Petőfi Művelődési Központ előtti jászol visszabontása 
Gépkarbantartás GESZ/telephely 
Kisfaludy utca, Prohászka utca, Kisállomás felüljáró helyeken útpadka takarítása 
Csákvári úti buszfordulóban a kimosott, „kikapart” út feltöltése murvával 
Bogya Károly utca és a Vörösmarty utca sarkára új forgalomtechnikai tükör kihelyezése 
(eltűnés miatt) 
Csákvári úti buszfordulóhoz osztályozott, zúzott kő hordása, elterítése 
Vasvári utca és a Kézai utca sarkán az összetört KRESZ-tábla pótlása 
Kodály Zoltán utcában KRESZ-tábla pótlása 
Akácfa utca sarkán lévő korlát helyreállítása 
Kisfaludy utcai kutyafuttató kerítésének megerősítése zártszelvénnyel 
Bartók utcai buszmegálló, illetve a Kossuth utca 5. szám előtti terület murvázása, 
tereprendezése 
Akácfa utca és a Táncsics utca kereszteződésében megsérült korlát javítása 
Bem utca takarítása, Árpád utca takarítása, illetve két db kuka kihelyezése 
Bajcsy-Zsilinszky utca, Madách Imre utca, Nagy Károly utca, Thököly utca, Kőrösi 
Csoma Sándor utca, Ravasz László utca, Erdőalja utca, Dankó Pista utca kátyúinak 
feltöltése murvával 
Kisfaludy utcai faiskola hátsó, oldalsó kerítésére zuhant akácfa gallyazása, elszállítása; 
sérült kerítés helyreállítása 
Tompa Mihály utca, Rigó utca, Csákvári utca kátyúinak feltöltése murvával, illetve a 
Kossuth utcában 2 db buszmegálló előtti rész, valamint a Randevú Cukrászda előtti 
terület feltöltése, rendezése 
Kisfaludy utca 27. kukatároló helyének kiépítése, térkövezése 
Kézai utca Hunyadi utca saroknál murva terítése (útpadka szintezés miatt) 
Csákvári u. útpadkázás 
  

 
Rendezvények:  
Február 02-i városi disznóvágás: Kajászóról sátor beszerzése, annak felállítása; rénfa, 
illetve üstházak kivitele a helyszínre; kemencébe tűz rakás, szalma kiszállítás; kemence 
környékének homokkal való felszórása; kis híd építése; asztalok, padok kihelyezése; 
rendezvény befejeztével az eszközök visszaszállítása, illetve a helyszín takarítása. 
Március 15-i fáklyás felvonulás: a felvonulás útvonalának tereprendezése, útpadka 
takarítás; zászlók, plakátok kihelyezése. 
TeSzedd szemétszedési akció: eszközök és teljes állomány biztosítása. 
Kúriában megtartott kiállításra könyöklőket elhozni az Akadémiából, vendégek szállítása 
a megnyitóra. 
Március 30-i rendezvény (EFOP családi nap): segédkezés a sátorállításban, sörpadok, 
asztalok felállításában; a rendezvényhez szükséges egyéb eszközök beszerzése, 
szállítása; rendezvény után az eszközök visszapakolása. 
 

 
 



 Kerékpárúttal kapcsolatos feladatok - BGSZ fizikai dolgozók - 
 Heti három alkalommal kerékpárutak bejárása, szemét összeszedése, sárfelhordás 

letakarítása 
Síkosság-mentesítés 
KRESZ-táblák helyreállítása 

 
 

 Bérlemények és egyéb egységek karbantartása – BGSZ fizikai dolgozók -  
 Losonczi utca 127. szám alatt mosogatócsap-csere, fürdőszobai mosdó cseréje 

Akácfa utca 1/C 3. elmozdult tetőcserepek helyreállítása, csatorna tisztítása 
Losonczi utca 127. szám alatt villanykapcsolók és konnektorok cseréje, hosszabbítók, 
kábelek kábelcsatornázása  
Dankó Pista utca 17/B bejárati ajtón kilincs cseréje 
Akácfa utca 1/A 1. csőtörés feltárása, javítási munkálatok elvégzése 
 
 
Bicskei Polgármesteri Hivatalban központi fűtés rendszerének légtelenítése 
Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola (Szent István út 42.) konyhájának 
átszállítása a Kakas Tagóvodába 
Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola (Szent István út 42.) duguláselhárítás 
Bicskei Polgármesteri Hivatal földszintjén 2 db radiátor leszerelése, rendszer vízzel 
való feltöltése, légtelenítése 
Bicskei Polgármesteri Hivatal földszintjén fénycsövek cseréje 
Kossuth téren a volt földhivatal épületében a beázás feltárása az álmennyezet 
lebontásával  
Bicske Tv épületében 2 db helyiség falának glettelése, festése, régi szalagparketta 
felszedése, új szalagparketta lerakása 
Bicskei Polgármesteri Hivatal földszintjén lévő irodák költöztetése 
Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvoda konyhájában javítási munkálatok befejezése 
Művelődési Házhoz 70 db mederlap kiszállítása 
Mentőállomás emeleti fürdőjében zuhanykabinok, mosdók bontása, cseréje; csapok, 
szifonok bontása, cseréje, szerelvényezés; falak festése, csempeburkolat javítása, 
öltözőhelyiség festése; lambériafelületek újrafestése; járólap savazása, takarítása 
Mentőállomás alsó szintjén mosdók, csapok, szifonok cseréje, szerelvényezés; falak 
glettelése, csiszolása, festése; új zuhanytálca, zuhanykabin beállítása, bekötése 
Bicskei Polgármesteri Hivatalban a Pénzügyi Iroda költöztetése az emeleti 
nagyterembe 
Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola (Szent István út 42.) konyhájának 
költöztetése 
Bicskei Orvosi Ügyeleten két db pihenőszoba falának javítása, festése 
Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola (Szent István út 42.) ebédlőjében 
javítási munkák elvégzése: mosdók lebontása, fal kibontása, szennyvízbekötések 
cseréje, vízvezeték csövek meghosszabbítása, falak helyreállítása, gipszkartonozás, 
gipszkarton javítása, glettelése, festés, szilikonozás; szerelvényezés, szegélyburkolat 
felrakása 
Bölcsődei eszközök szállítása a régi áruházból 
Vöröskereszt szomszédos udvarában a csőtörés feltárása, megszüntetése 
 
 
 



 
 Külső munkák: 

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

 Piacüzemeltetés minden héten, pénteki napon 
Heti rendszerességgel szemét összeszedése, mellékhelyiség 
takarítása, hóeltakarítás, 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 utca 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 takarítása, tisztántartása 

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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