
Előterjesztés 
Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2019. harmadik negyedévében elvégzett 

munkálatokról 

1. előterjesztés száma: 270/2019. 
2. előterjesztést készítő személy neve: S. Janek Réka 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 1. melléklet: határozati javaslat 
 2. melléklet: beszámoló 

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 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 Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a Bicskei Gazdasági 
Szervezet által benyújtott második negyedéves szakmai beszámoló elfogadására. 
 
Bicske, 2019. november 25. 

 

        Börcs Antal 
 Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnök 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. melléklet a 270/2019. előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2019. harmadik negyedévében 
elvégzett munkálatokról 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság a Bicskei Gazdasági Szervezet által a 2019. 
harmadik negyedévben elvégzett munkálatairól szóló beszámolót a határozat elválaszthatatlan 
részét képező mellékletben szereplő tartalommal elfogadja. 

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Város és Vállalkozásfejlesztési Bizottság! 
 
 
Bicske Város Önkormányzat 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 

2019.07.01.-09.30. 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  
Május 1. utca és a Kölcsey utca sarkán a vízelvezető gyűrűk takarítása 
Ravasz László utcában árok takarítása, kitermelt föld elhordása 
Szent Imre és Május 1. utcánál lévő áteresz az esőzés miatt eltömődött, annak 
kitakarítása 
Széles Csapásnál lévő betonárok tisztítása 
Május 1. utca – Kölcsey utca sarkán áteresz takarítása

 
 
Parkfenntartási munkák: 
 

  Kertészet, parkrendezés – BGSZ fizikai dolgozók -  
 Szent István úton sövényvágás 

Bocskai utcában sövényvágás 
Rózsa utcában akácfa kivágása 
Kossuth téren 1 db fa gallyazása 
Rákóczi utca és Losonczi utca között lévő gyalogátjáró megtisztítása 
aljnövényzettől, tujáktól, cserjéktől 
Erkel Ferenc és Bányász utca sarkánál a lehasadt faág levágása, illetve gallyazás 
Tanuszodánál fűzfák gallyazása 
Családok parkjában sövényvágás 
Bocskai utcában fagallyazás, annak elszállítása 
Bocskai garázssoron 1 db akácfa, 1 db fűzfa kivágása, eltakarítása 
Botond tér – Szent László sarka sövényvágás 
Kodály Zoltán utca és a Kakas Óvoda közti árok kaszálása, fakivágás, takarítás 



Fateleptől Csabdi irányában kerékpárút mellett a cserjék, bokrok vágása, tisztítása 
Kossuth u. 29. sz. 1 db fenyőfa kivágása 
 
Fűnyírások: 
 
07.01.-07.05. között: Apponyi-Erkel játszótér, Malom környezete, Flóriánna 
játszótér, Kisfaludy utcai kutyafuttató, rendőrség környezete, Kisfaludy utca, 
Tanuszoda, Kinizsi-Csákvári u. útszélének kaszálása, 700-as emlékmű, Tetügödör, 
100-as úti átjárók 
 
07.08.-07.12. között: BTC környezete, Cigányhíd és környezete, Bihari utca, Dankó 
Pista utca, Bihari játszótér, Szent István út, Prohászka utca, Templomkert, Katolikus 
Temető, Bocskai garázssor, Kossuth tér, Bocskai játszótér, OTP környezete, 
Csákvári út 
 
07.15.-07.19. között: Kossuth utca, 700-as emlékmű környezete, Tanuszoda, 
Apponyi-Erkel játszótér, Kisfaludy kutyafuttató, Bicskei Rendőrkapitányság 
környezete, Piros út (Csabdi - Nagyegyháza összekötő) 
 
07.22.-07.26. között: Spar árok, Kerékpárút egy része, Bihari játszótér, Bocskai 
játszótér, Flóriánna téri játszótér, Családok parkja, Arany János utca 6. szám 
környezete 
 
07.29.-08.02. között: Prohászka utca, templomkert, rendőrkapitányság mögötti 
terület, Apponyi-Erkel játszótér, BTC környezete 
 
08.05.-08.09. között: Tanuszoda, Családok parkja, Apponyi-Erkel játszótér, 
Kisfaludy utcában tömbök között, Zrínyi utca sarka, temető, Öv-árok egy része, 
Prohászka utca, Kisállomás rézsű, Tetügödör, Csokonai utca, Bocskai játszótér, 
Könyvtár mögötti garázs rész 
 
08.12.-08.16. között: Szent István út, Csákvári út, Bocskai játszótér, Bocskai köz, 
Bocskai garázssor, Kossuth utca, Kossuth tér, Ady Endre utca sarka, Fiatalok 
Házának környéke, paplak környezete, kerékpárút mányi része, 700-as emlékmű, 
Hősök tere, Bicskei Polgármesteri Hivatal udvara, Prohászka utca, templomkert, 
katolikus temető előtti terület 
 
08.21.-08.23. között: BTC területe kívül-belül, Juhász vágóhíd és környéke, Bihari 
játszótér és környezete, rendőrlakások előtti rézsű, malom és környezete, 
önkormányzati lakások környezete, Akácfa utcától Tölgyfa utca irányában parlagfű 
mentesítés megkezdése 
 
08.26.-08.30. között: Erőmű lakótelep és környéke, 100-as úti átjárók, Családok 
parkja, Malomköz, Szent István út, Kossuth tér, Flóriánna tér, Petőfi tér 
 
09.02.-09.06. között: Nagy Károly tér, Kisfaludy utcában tömbök között, városi 
könyvtár körüli terület, Csillagvizsgáló, Déli-övárok 
 
09.09-.09.13. között: Bicikli utak, Előhegyi út-Csabdi úti összekötő 
 



09.16.-09.20. között: Losonczi utca, rendőrkapitányság környéke, kutyafuttató, 
malom és környéke, Apponyi-Erkel játszótér, 700-as emlékmű, Kossuth utca, 
Kossuth tér, Prohászka utca, paplak környezete, templomkert 
 
09.23.-09.27.: Szent István utca, Ady Endre utca sarka, Fiatalok Háza környéke, piac 
környéke, Tatai út és Zrínyi utca sarkánál lévő telek  

 
 

 Játszóterek felügyelete, karbantartása - BGSZ fizikai dolgozók – 
 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 
Bicske Szíve Park játszótér ellenőrzése, ütéscsillapítása, homoklazítása megtörtént 
+ 1 db kondipark ellenőrzése megtörtént  
 
Játszóterek karbantartása: 
Játszótéri eszközök teljes karbantartása, felújítása megtörtént 
Bicske Szíve Parkban Babaház átfestése belülről (firkák miatt) 
Bihari utcai játszótéren kapu, kiskapu javítása, karbantartása 
 

 
 
Egyéb munkák: 
 
 Egyéb munkák – BGSZ fizikai dolgozók -  
   

Filmvetítéshez 200 db szék ki-, és visszaszállítása a Tanuszodához 
Zánkai táborozáshoz segédkezés (sofőr, illetve autó biztosítása) 
Szent István utca - Kossuth utca sarka (régi áruház) fűnyírás, takarítás, rágcsálóirtás 
Kisállomásnál lévő kőkorlát festése 
200 db pad szállítása Budapestről a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolába 
(Szent István út) 
 
 
 
 
 
Rendezvények:  
 
augusztus 20-ai rendezvény: Felcsútról kordonok, könyöklők beszerzése; kishíd 
felépítése; zászlók kihelyezése; művelődési házból vasszékek szállítása az Fiatalok 
Házába; Fiatalok Házából rattan székek elszállítása a Kossuth térre; útelzárások a 
motoros rendezvényhez; Hősök tere takarítása, lombtalanítása; polgármesteri hivatalból 
sörpadok szállítása a Tanuszoda területére; művelődési házból a műanyag székek 
kiszállítása a Tanuszodához; ideiglenes kukák kihelyezése; rendezvény befejeztével 
szemetezés, eszközök visszaszállítása



 
Oldtimer Találkozó: Kajászóról sátor elszállítása és felállítása; kishíd felállítása, 
sörgarnitúrák kiszállítása a Piactérre, illetve a Juhász Pincéhez; KRESZ táblák 
kihelyezése; sátor őrzése; eszközök és sátor visszaszállítása; kishíd lebontása; szemét 
összeszedése 
 
Szent Mihály-napi sokadalom: pavilonok, szalmabálák kiszállítása a helyszínre; sátrak 
felállítása; Petőfi Művelődési Házból székek, sörpadok szállítása; pásztortűz 
előkészítése, összerakása; rendezvény után a helyszín helyreállítása, eszközök 
visszaszállítása 
 

 
 
 Kerékpárúttal kapcsolatos feladatok - BGSZ fizikai dolgozók - 

 Heti három alkalommal bicikli utak bejárása, szemét összeszedése, sárfelhordás 
letakarítása 
KRESZ táblák helyreállítása 

 
 

 Bérlemények és egyéb egységek karbantartása – BGSZ fizikai dolgozók -  
 Dankó Pista utca 17/B. dugulás elhárítás 

Akácfa utca 1/C 3. bejárati ajtó beállítása 
Vörösmarty utca 13/3. lakásban wc tartály cseréje 
Vörösmarty utca 13. szám alatt palatető hiányzó paláinak pótlása 
Kossuth utca 12. szám alatt részleges csatornacsere történt 
Vörösmarty u. 13/1. bérlakás tetőbeázásának megszüntetése 
Vörösmarty u. 13. és 26. szám alatti lakóépületekbe a Kémény Zrt. ellenőrzéséhez létra 
és feljutási lehetőség biztosítása 
Akácfa u. 1/A. 2. lakás festése, szegőlécek cseréje, mosdó lefolyó szifon cseréje 
 
 
 
Bicskei Polgármesteri Hivatal melléképületének parkettázása 
Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola (Prohászka utca) dugulás elhárítás 
Bicskei Polgármesteri Hivatalban költöztetési feladatok 
Bicske Városi Konyhájában mosogató csap cseréje 
Kisfaludy utcai kutyafuttatónál a letört kapu visszahegesztése 
Spar előtti játszótér kapujának javítása 
Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola (Prohászka utca) 3 tanterem és 1 
folyosó javítása, festése 
Bicskei Polgármesteri Hivatal épületének lábazat javítása, festése 
Petőfi Művelődési Házban székek pakolása 
Bicskei Polgármesteri Hivatalban székek pakolása  
Fogd meg a kezem! Napközi Otthon dugulás-elhárítás  
Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola (Prohászka utca) dugulás elhárítás 
BGSZ telephelyen pavilonok összerakása 
Bicskei Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályán karnisok felfúrása 
Bicskei Polgármesteri Hivatalban az anyakönyvvezetői páncélszekrények áthelyezése 
Család és Gyermekjóléti Központnál féltető javítása, elemek cseréje 



Gondozási Központnál padlásajtó cseréje, kiselejtezett tárgyak elszállítása, hátsó 
bejárati ajtó küszöbének javítása 
Városi Óvoda Kakas Tagóvoda udvarában vízelvezetési munkálatok elvégzése 
 

 
 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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