
Előterjesztés 

Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2020. I. és II. 
negyedévében elvégzett munkálatokról 

 

1. előterjesztés száma: 88/2020. 
2. előterjesztést készítő személy neve: S. Janek Réka 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 1. melléklet: határozati javaslat 
 2. melléklet: Bicskei Gazdasági Szervezet I. negyedévi beszámolója 
 3. melléklet: Bicskei Gazdasági Szervezet II. 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.  

Az együttműködési megállapodás szerint a Bicskei Gazdasági Szervezet igazgatója 
benyújtotta beszámolóját a 2020. I. és II. negyedév időszakában elvégzett, munkáiról. 

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

  
Bicske, 2020. szeptember 10. 

 

           Börcs Antal 
 Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnök 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



1. melléklet a 88/2020.  előterjesztéshez 
 

HATÁROZATI JAVASLAT  

 

 

Tárgy: Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2020. I. és II. negyedévében 
elvégzett munkálatokról 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság a Bicskei Gazdasági Szervezet által a 2020. I. és 
II. negyedévben elvégzett munkálatairól szóló beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadja. 

 

Határidő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Város és Vállalkozásfejlesztési Bizottság! 
 
 
Bicske Városi Önkormányzata 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 

2020.01.01.-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  
Ravasz László utca áteresz tisztítása 
Kossuth utcai árok kerékpárúttal párhuzamos szakaszának tisztítása  („Lidl-árok”) 

 
 
Parkfenntartási munkák: 
 

  Kertészet, parkrendezés – BGSZ fizikai dolgozók -  
  

Favágási munkák: 
Deák Ferenc 24. szám 2 db tuja 
Hunyadi u. 12. szám 2 db diófa 
Kisfaludy u. 21. V. lph. 1 db fenyőfa 
Diófa u. 5. szám 1 db diófa 
Aradi Vértanúk u. 56. szám 1 db juharfa 
Kinizsi u. 16. szám 1 db diófa, 1 db jegenyenyárfa 
Bethlen Gábor u. 3. szám 1 db vadgesztenye 
Vasvári Pál u. 13. szám 1 db diófa 
Thököly utcában 10 db fa kivágása 
 
 
 



Gallyazási munkák: 
Csákvári úton fák gallyazása bejelentés alapján 
Bocskai u. 17. 2 lph. 1 db fűzfa, 4 db kőris 
Erkel Ferenc u. 20. szám 1 db platán 
Bethlen Gábor u. 3. szám 1 db vadgesztenye, 3 db szil 
Nefelejcs u. 40. szám 1 db diófa 
Bogya Károly u. 13. szám 1 db japán akác 
Bicskei Polgármesteri Hivatal 2 db fenyőfa 
Bocskai u. 6. szám 3 db fenyőfa, 1 db nyárfa 
Thököly utca gallyazása  
Tószeg utca 1. szám előtt fa gallyazása 
 
Piac területén a lehullott levelek, illetve a vihar okozta letört gallyak összeszedése, 
elszállítása 
Kisfaludy garázssor területén a zöldhulladék összeszedése, takarítása, elszállítása 
Útpadka takarítása: Kossuth tér és környéke, Botond szobor környéke, Prohászka utca, 
Temető és környezete 
 
 

 
 

 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  
Bicske Szíve Park játszótér ellenőrzése, ütéscsillapítása, homoklazítása megtörtént 
 
Játszóterek karbantartása:  
Bicske Szíve Park: „Állós mérleghinta” karbantartása; Kétüléses/lapülőkés hinta 
csavarpótlás, Kombinált eszköznél csavarhiány pótlása 
Bihari utca: Lapülőkés hintánál a lapülőke cseréje 
Bocskai utca: Lapülőkés hinta láb, illetve összekötő cseréje 
Apponyi-Erkel játszótéren a Kombinált eszköz dobogójának cseréje (4db) 
Családok Parkja játszótéren a csúszda teljes felújítása (fa elemek, csúszda cseréje) 
 

 
 
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 
Művelődési központ előtti jászol visszabontása 
Gépkarbantartás GESZ/telephely 
Kisfaludy utca, Prohászka utca, Kisállomás felüljáró helyeken útpadka takarítása 
Galagonyás IV. dűlő bejárata előtt felhalmozott szemét eltakarítása 
Kutyafuttató területén a kitört oszlopok ideiglenes rögzítése 
Pedagógiai szakszolgálattal szembeni zebrán keletkezett kátyúk feltöltése 
Tetűgödörnél az aszfalt süllyedésének feltöltése   
Nagyállomás környezetében a mélyebb kátyúk feltöltése martaszfalttal és emulzióval 
Kárelhárítás: Kinizsi utca 16. (csatorna, bedőlt kerítés), Máléhegyen kidőlt fa eltakarítása 
Ravasz László u., Bajcsy-Zsilinszky u., Kőrösi Csoma Sándor u. kátyúk feltöltése 
murvával 
Posta előtti parkoló rész feltöltése murvával 
Kisfaludy utcában a kimozdult aknatető helyreállítása hegesztéssel   
Dankó Pista u., Törökverő u., Rigó u., Nagy Károly tér, Kistószeg u., Muskáti u., Váradi 
u., Thököly u., Kisfaludy utcai gyalogosátkelő, illetve a garázssor kátyúinak feltöltése 
murvával, illetve hidegaszfalttal 
Kutyafuttató területén az esőbeálló felújítása 
Ravasz László utcában csatorna betonozása 
Figyelem felkeltő táblák kihelyezése a Budai út bicskei szakaszán, illetve a Táncsics u.- 
Micsurin külterület, Erőmű tó felé vezető útnál 
Fáy u. 8. szám előtti beszakadt aknafedél javítása 
Csabdi úti Napelem park környezetében, valamint a Kanizsai út 1-es útig tartó szakaszán 
a felhalmozódott illegális szemét összegyűjtése 
Piac területén keletkezett kátyúk feltöltése murvával 
Bocskai köz 4.-6. előtti területen kátyúk feltöltése murvával 
GESZ telephelyén a raktár szelektálása, pakolása 
Bocskai garázssor murvázása 
Bicske Rendőrkapitányság épületén a lecsúszott cserepek helyreállítása 
Bicske város közterületeinek fertőtlenítése (buszmegállók, kukák, korlátok stb..) 
 
 
  

 
Rendezvények:  
Február 08-i városi disznóvágás: rénfa illetve üstházak kivitele a helyszínre; kemencébe 
tűzrakás, szalma kiszállítása; kemence környékének homokkal való felszórása; kis híd 
építése; asztalok, padok kihelyezése; rendezvény befejeztével az eszközök 
visszaszállítása, illetve a helyszín takarítása 
 
Március 15-i ünnepséggel kapcsolatos előkészületi munkák elvégzése 
 

 
 
 



 Kerékpárúttal kapcsolatos feladatok - BGSZ fizikai dolgozók - 
 Heti három alkalommal bicikliutak bejárása, szemét összeszedés, sárfelhordás 

letakarítása 
Síkosság-mentesítés 
Kresztáblák helyreállítása 
Illegálisan lerakott szemét összegyűjtése, elszállítása

 
 

 Bérlemények és egyéb egységek karbantartása – BGSZ fizikai dolgozók – 
 Akácfa u. 1/D 2. sarokszelepcsere, szellőzőventilátor-csere, elektromoshálózat 

átszerelése, szerelvények javítása 
Akácfa u. 1/D 3. gázóraszekrény rögzítése a falra 
Akácfa u. 1/E. épületének csatornatisztítása; elmozdult, törött cserepek cseréje 
Kossuth u. 12. szám alatt: vihar miatt bedőlt tűzfal visszaszedése, palák pótlása 
Többszöri alkalommal az Akácfa utcai bérleményeknél a vihar okozta károk 
helyreállítása: cserepek pótlása, visszarakása 
Többszöri alkalommal a Dankó Pista utcai bérleményeknél a vihar okozta károk 
helyreállítása: cserepek pótlása, visszarakása 
Vörösmarty u.13. szám alatti bérleménynél a lecsúszott palák visszarakása 
Akácfa u. 1/D 2. lakásban vécétartály tömítésének cseréje 
Dankó Pista utca 17/A. bojler vízkőtelenítése, fűtőbetét cseréje, hőfokszabályzó 
cseréje, tömítések cseréje 
Gondozási Központnál, illetve a tatai utcai volt óvoda épületénél a lecsúszott cserepek 
helyreállítása, pótlása (vihar okozta károk miatt) 
Akácfa u. 1/B. bejárati ajtajának javítása (ideiglenes)  
Dankó Pista utca 15/B vécétartály csere, 3db sarokszelepcsere (bojler, mosógép, 
vécétartály) 
Akácfa u. 1/A 2. lakásban keletkezett zárlat elhárítása, áramszolgáltatás helyreállítása 
Akácfa u. 1/B 3. vécétartály öblítőszelepe elromlott, nem zár el, vécétartály cseréje vált 
szükségessé 
 
 
 
Bicskei Polgármesteri Hivatal fszt-i irodáiban pakolás, polcok felfúrása, képek 
rögzítése 
Bicskei Polgármesteri Hivatalban ülőgarnitúra összeszerelése 
Bicskei Polgármesteri Hivatal emeletén 5 helyiség festése, javítása,; bútorok 
összerakása, pakolás, képek felhelyezése; nem használatos bútorok padlásra történő 
felhordása 
Kossuth téri labor épületének bejárati ajtaján az elromlott zár cseréje  
Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Szent István úti épületében a földszinti 
mosdókban dugulás elhárítása 
Bicskei Polgármesteri Hivatalban a papírhulladék elszállításában segédkezés 
 
 
 
 

 
 
 



 Külső munkák: 
OTP Bank környezetének takarítása, síkosság-mentesítése és 
egyéb munkák elvégzése. 
 

 Piacüzemeltetés minden héten, pénteki napon 
Heti rendszerességgel 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  

Kisfaludy, Bocskai, Posta-OTP kisköz, CBA - kisköz, II. Iskola kisköz és utcájának 
tisztántartása, Piactér, Város szíve park tisztántartása  
Hősök tere és környéke, Prohászka utcák tisztántartása Jakab, Arany, Vörösmarty, 
Bogya, Vágóhíd, Jókai utcák tisztántartása  
MOL - benzinkúttól, Nagyállomásig tisztántartás  
Katolikus temető tisztántartása  
Tanoda külső és belső tisztántartása  
Telephely – BGSZ - külső és belső tisztántartása  

 
 
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 
Város több pontján síkosság-mentesítés 
 

 
 
 
 
BICSKEI GAZDASÁGI SZERVEZET 
Nagy Attila 
Igazgató 



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 

2020.04.01.-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  
Zrínyi utcai árok tisztítása 
Máléhegyen vízmosás feltöltése, egyengetése 
II-es, III-as, V-ös dűlők közötti vízátfolyók takarítása 
szivattyúzás: Csabdi utca, Kossuth utca 
lefolyórácsok tisztítása, valamint az aszfalton lévő átfolyások tisztítása 
 
2020.06.14-i esőzés okozta árvízkárok helyreállítása: 
homokzsákok kihelyezése, hordalék elszállítása, átereszek tisztítása 
pl.: -Baboshegyi bevezető út takarítása, Bajcsy Zsilinszky utcában kapubeálló 
iszapmentesítése, Csákvári út- vízelvezetés, Móricz Zsigmond utcában keletkező 
fahordalék és szemét eltakarítása, Tatai úton átereszek tisztítása, Kerékpárútnál az 
elmosott murva pótlása, Bogya Károly u. és Szarka tér saroknál áteresz takarítása, 
Kodály utcában meder árok betonozása, Móricz Zsigmond utcai ingatlan területéről 
iszap kihordása, Szent István úti Gondozási Központnál csatorna tisztítása- 
vízelvezetés megoldása, Endresz Gy. u. – Kodály Zoltán u. sarkán lévő átereszek 
tisztítása, Apponyi utcai árkokban a bedőlt mederlapok eltávolítása, Kodály u.-
Erdőalja u. sarkán lévő árokból a nagykövek eltávolítása, Váci Mihály utcában az 
eldugult áteresz kitakarítása, Kőrösi u. 7. megsüllyed melléképület alátámasztása 
(földeléssel), Endresz Gy. u. 45. az út murvával való feltöltése, Kakas Óvoda előtti 
árokból a kimozdult mederlapok eltávolítása, Bocskai u. 6. társasház pincéjéből a víz 
kiszivattyúzása;  
Baboshegyi kocsibeálló, illetve az udvar iszap és hordalék mentesítése, Csók utca 
végén vízelvezető árok takarítása, Kölcsey utca és Május 1. utca kereszteződésében a 



vízelvezető gyűrű takarítása, Tatai utcai híd törmeléktől való mentesítése, Méh telep 
vízelvezető árkának a kitakarítása, Előhegy-Középhegy: az árvíz okozta károk 
helyreállítása, Apponyi- Kodály u. csapadék elvezető árok zsaluzása- kibetonozása, 
Endresz György utcában a kimosott árok feltöltése murvával, valamint az árokba 
behordott iszap elszállítása, Kölcsey u. 1/B. ingatlan területéről a hordalék 
kitakarítása, szennyvíztelepi bejáróhoz mart aszfalt biztosítása-szállítása 
 

 
 
Parkfenntartási munkák: 
 

  Kertészet, parkrendezés – BGSZ fizikai dolgozók -  
  

Favágási munkák: Thököly utca elején fűzfa kivágása; Kossuth téren száraz akác 
kivágása; Vajda János Gimnázium előtt 3 db fenyőfa kivágása, gallyak elszállítása; 
Fáy u. 6. fenyőfa visszavágása; 
 
Gallyazási munkák: Gárdonyi utca és a Szent István út kereszteződésében, Bogya 
Károly utcában, Prohászka utca elején gömbfák visszagallyazása, Tatai úti 
gyalogosátkelő környezetében gallyazási munkák elvégzése, Bocskai utca 11. hársfa 
gallyazása, Szent István út fagallyazási feladatok, Bogya u. és Jókai utcában fűzfák 
gallyazása, Bogya utca és  Lehel köz sarka: kőrisek gallyazása, Lehel közben hársfa 
és gesztenyefa gallyazása, Kossuth u. és Kisfaludy sarok fagallyazás, Bogya Károly 
u. és a Prohászka u. kereszteződésben japán akác gallyazása, Kisfaludy u. és Tatai u. 
sarok japán akác gallyazása, Kossuth téri fák gallyazása, Kresz táblák környezetében 
fagallyazás, Űrhajós u. és Táncsics u. sarkán lévő diófa gallyazása, Kossuth tér 
gallyazása 
Polgármesteri Hivatal udvarában gallyazás 
Kossuth téren az orvosi rendelő előtt gallyazás 
Szent István út 1. szám előtt lévő vérszilvafa gallyazása 
Móricz Zsigmond utcában a biztonságos közlekedést akadályozó (belógó) japán 
akácok gallyazása 
Katolikus temető előtti parkolónál hársfák gallyazása 
Apponyi-Erkel park sarkán lévő platánfa gallyazása 
Akácfa utca 1/B. épületére rálógó fák gallyazása 
 
Fűnyírási munkák: 
 
04.14.-04.17. között: Prohászka utca, Kossuth utca, Kossuth tér, Szent István út, 
Hősök tere, 700-as emlékmű, Rendőrség mögötti terület, Kutyafuttató, Uszoda, 
Kresz park, Családok parkja 
 
04.20.-04.24. között: Tetügödör, Dentália, Juhász vágóhíddal szembeni terület, 
Flóriánna tér, Csokonai utcai telek+híd, Bihari utca, Bihari játszótér, Cigányhíd, 
100-as átjáró, Prohászka utca, BTC melletti terület, Akácfa utcai rendőrlakások 
környezete, Ovittal szembeni terület, Bicikli út 
 
04.27.-04.30. között: BTC melletti terület, Losonczi utca, Kakas Óvoda belső 
udvara, Bicskei kijárat-fatelep, Rendőrség melletti terület, Kutyafuttató, Övárok alsó 
része 



 
05.04.-05.08. között: 700-as emlékmű, Prohászka utca, Kossuth utca, Kossuth tér, 
Szent István út, Bocskai játszótér, Hősök tere, Templom kert, Török Bálint u.- Vajda 
János u. átjáró, Nagy Károly tér 
 
05.11.-05.15. között: Temető, Bicske TV környezete, Szarka tér, Bethlen Gábor 
utca, Piac területe, Flóriánna tér, Apponyi-Erkel játszótér, Családok parkja, Kerékpár 
út egy része, Kisállomás rézsű 
 
05.18.-05.22. között: Akácfa utca, Nagyállomás környezete, Tölgyfa utcai rézsű, 
Kossuth tér és környéke, BTC környezete, Juhász vágóhíd környezete, Rendőrség 
mögötti terület, Szent László patak gyalogoshíd környéke, Retro Grill környéke, 
Bihari u. járda két oldala, Nagy Károly tér, Könyvtár mögötti garázssor 
 
05.25.-05.29. között: Hősök tere, Bocskai utca, Bocskai játszótér, Bocskai garázssor, 
Bocskai köz, Szent István út, Prohászka utca, Tetügödör, Apponyi-Erkel játszótér, 
Kisfaludy utcai kutyafuttató, Akácfa és Bihari utca kereszteződése, Flóriánna téri 
játszótér, Templom kert, Plébánia környezete, Katolikus temető előtti terület, Nagy 
Károly tér 
 
06.02.-06.05. között: Polgármesteri Hivatal udvara, Szent István út, Kossuth tér, 
Kossuth utca, 700-as emlékmű környezete, város bevezető szakaszainak a 
környezete, Kisfaludy utcai kutyafuttató, Tatai utca és Kisfaludy kereszteződésének 
környezete 
 
06.08.-06.12. között: Vajda János utca, Kisfaludy tömbök mögött, Könyvtár mögötti 
garázssor, Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola (II.) környezete, Bicskei Rk. 
előtti terület, BTC környezete, Akácfa utcai rendőrlakások környezete, Petőfi tér, 
Cigányhíd környezete, Jegenye utca, Temető 
 
06.22.-06.26. között: Prohászka utca, Kossuth tér, Rendőrkapitányság mögötti rész, 
Kisfaludy vízátemelő, Kisfaludy tömbök közötti rész, Apponyi-Erkel játszótér, 
Családok parkja, Flóriánna játszótér, Bihari játszótér, Kossuth utca, Nagy Károly tér, 
Mol kút és környéke, Kisbaboshegyi (szőlő) beálló, Arany János utcai 
önkormányzati ingatlan, Könyves Kálmán utca, 700-as emlékmű és környéke, Szent 
István út 
 
06.29-07.03. között: Kisfaludy könyvtár mögötti garázssor, Kisfaludy utcai 
garázssor, Malom előtti terület, Móricz Zsigmond utca, Tatai úti volt óvoda udvara, 
Tatai út-Zrínyi utca saroktelek, Török Bálint u. - Vajda János utcai átjáró, 
Malomköz, Bihari játszótér, Akácfa utcai Erőmű lakótelep, Bicikliút Hegyi kastély 
felé vezető része, Nagy Károly tér, Botond tér, Apponyi-Erkel park, Rendőrség 
mögötti terület  
 
Útpadka takarítása: Kisfaludy utca, Bocskai utca, Prohászka utca, Kossuth tér 
Piac területén zöld hulladék takarítása 
Városi TV környezetéből a zöld hulladék elszállítása 
Kossuth téren sövényvágás 
Kisfaludy utca sarkán az útszegély sziget előkészítése virágosításra 
Seprőgép munkába állítása a város területén



Bocskai utcában a játszótér környékén, illetve a garázssorról a lakosság által 
felhalmozott zöldhulladék elszállítása 
Szent István úton és a Bocskai utcában sövényvágás 
Tanuszoda környezetében lévő fűzfák lombozatának nyírása, alatta fűnyírás 
Kossuth u. 10. (volt kertészet) területén fűnyírás, patkányládák kihelyezése 
Városi Tv környezetéből a keletkezett zöld hulladék elszállítása 
Gyomirtózás: járdák, útpadkák 
Móricz Zsigmond utcában a vihar által kidöntött faágak elszállítása (balesetveszély 
megszüntetése) 
Tatai úti volt óvoda épületénél sövénynyírás  
Hősök tere sövénynyírás 
Bíróság épülete előtt sövénynyírás 

 
 

 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  
Bicske Szíve Park játszótér ellenőrzése, ütéscsillapítása, homoklazítása megtörtént 
 

 
 
Egyéb munkák: 
 
 Egyéb munkák – BGSZ fizikai dolgozók -  
 Város több pontján fertőtlenítő permetezés naponta 

Puskás Hotelból adományok elszállítása 
Aranka Malomból 1 raklap liszt elszállítása 
Fertőtlenítőszerek beszerzése 
Nagyállomáson 1 db kiégett kuka cseréje 
Új kuka telepítése Akácfa utcában, illetve a Kanizsai utcában 
Muskátlis edények elszállítása Kocsra  
Parkok szalagozása, ellenőrzése 
Muskátlis állványok javítása 
Parkok, játszóterek területéről a kordon szalagok lebontása, plakátok kihelyezése 
Muskátlik elszállítás Kocsról, kihelyezése az oszlopokra és rakétákba 
Fáy András utcában kőtörmelék és zöldhulladék eltakarítása, elszállítása 
Bicskei Újság Budapestről való elszállítása 
Csákvári úti buszfordulónál kátyúk feltöltése murvával 
Kossuth u. – Rózsa u. közötti gyalogos híd járófelületén, a kiálló padlóvég rögzítése 
Rózsa utca – Batthyány utca kereszteződésében keletkezett üreg (csapadékvíz által) 
tömörítése martaszfalttal 
zászlók kihelyezése 
Bicske M1 Ipari park: az új szárligeti autópálya le-, és felhajtó mellett tereprendezési 
munkálatok 



Szent Imre u. és Barki utca sarkán lévő kátyú feltöltése mart aszfalttal (ideiglenes 
megoldás) 
Vas-műszaki áruház melletti közben az aknafedelek helyretétele 
Apponyi utca zsákutca felőli végén patkányláda kihelyezése 
Vörösmarty u. és Arany János u. kereszteződésében közlekedési tábla visszaállítása 
Kossuth utcában a beszakadt Matáv akna fedlapjának betonozása 
Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Szent István úti épületéből 1 db hűtő 
átszállítása a Kakas Tagóvodába 
Kézai S. utcai szalonnázó felújítása 
Rossmann és a régi CBA épülete közé 2 db közterületi kuka kihelyezése 
Csabdi-mányi összekötő útról (kb. 50m3) mart aszfalt telephelyre való beszállítása 
Kossuth téren a napvitorlák kihelyezése 
Gárdonyi utca – Szent István út saroknál a kidőlt közlekedési tábla 
helyreállítása 
Deák Ferenc utcai híd felújítása (faszerkezet lebontása, vasszerkezet 
rozsdamentesítése-festése, az új faszerkezet visszaépítése) 
Dobogó elszállítása a Fiatalok Házába 
  
 
Rendezvények:  
 
- június 04- ünnepségre zászlók kihelyezése, székek biztosítása 
- június 05-i átadó ünnepség Bicskei M1 Ipari park: az új autópálya le-, és felhajtó 
mellett tereprendezési munkálatok, az átadó ünnepségre eszközök biztosítása, sátor 
felállítása 
 

 
 

 Kerékpárúttal kapcsolatos feladatok - BGSZ fizikai dolgozók - 
 Heti három alkalommal bicikli utak bejárása, szemét összeszedés, sárfelhordás 

letakarítása 
Kresz táblák helyreállítása 
Seprőgéppel kerékpárút takarítása 
Júniusi esőzés okozta árvízkárok helyreállítása: elmosott murva pótlása, sárfelhordás 
letakarítása 
 

 
 

 Bérlemények és egyéb egységek karbantartása – BGSZ fizikai dolgozók -  
 Dankó Pista utca 17/A. bérleményben bojler karbantartása 

Vörösmarty u. 13. bérleményben bojler karbantartása 
Kossuth utca 12. szám alatti ingatlan udvarában tűzfal javítása, falazása; palatető 
javítás; vízóra akna feltárása, csap csere; ingatlan előtt kátyúzási munkák 
Akácfa utca 1/A 3. lakásban wc csésze cseréje-bekötése, folyosói lámpákban izzó 
cserék 
bérlemények vízóra állásának leolvasása 
Losonczi u. 127. bojler cseréje, csap csere 
Akácfa u. 1/D 3. lakásban fali kazán javítása 
Akácfa utcai rendőrlakásoknál csatorna tisztítása 
Kinizsi utca 16. szám alatti ingatlannál ereszcsatorna javítása



Dankó Pista u. 19/B. meghibásodott wc tartály cseréje 
Vörösmarty u. 13/1. 2db elromlott bojler karbantartása 
Akácfa u. 1/F. épületnél a tetőn lévő vápa (bádog) lemez javítása 
Rigó u. 6. szám alatti ingatlanban a fűtés elkészítésének a koordinálása 
Kinizsi u. 31. szám alatti ingatlannál a leesett kúpcserepek felrakása, pótlás 
 
 
Bicskei Polgármesteri Hivatalban az emeleti női mosdó javítása 
Bicskei Kakas Tagóvoda játszótéri eszközeinek felújítása 
Bicskei Polgármesteri Hivatal udvarában a parkoló táblák rögzítése 
Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolák udvarában gyöngykavics terítése 
Orvosi Ügyelet pihenőhelyiségében wc tartály cseréje 
Városi Konyha épületében mosdókagyló szennyvízlefolyójának cseréje (falbontás, 
javítás) 
Városi Konyha épületében folyósok festése, faljavítás, lábazati csempék javítása, régi 
ajtók javítása 
Ady utcai bölcsőde mosdójában hiba elhárítása (flexibilis cső cseréje) 
Bicskei Polgármesteri Hivatalban kővirágtartók mozgatása beültetés céljából 
Városi Konyha részére 4 db szúnyoghálós ajtó készítése, felszerelése; 2 db ablak 
javítása 
Bölcsődében elromlott csap cseréje 
Városi Konyha Prohászka utcai épületénél a leszakadt légvezeték felfüggesztése 
Szent István úti Gondozási Központnál csatorna pótlása, javítása 
Tanoda épületében csap cseréje, külső csatorna tisztítása, csatornában belógó ágak 
gallyazása 
 

 
 
Közfoglalkoztatottak: állandó napi rendszerességgel végzett munkák   
 Kossuth utca, Kossuth tér és környékük tisztántartása  

Kisfaludy, Bocskai, Posta-OTP kisköz, CBA - kisköz, II. Iskola kisköz és utcájának 
tisztántartása, Piactér, Város szíve park tisztántartása  
Hősök tere és környéke, Prohászka utcák tisztántartása Jakab, Arany, Vörösmarty, 
Bogya, Vágóhíd, Jókai utcák tisztántartása  
MOL - benzinkúttól, Nagyállomásig tisztántartás  
Katolikus temető tisztántartása  
Tanoda külső és belső tisztántartása  
Telephely – BGSZ - külső és belső tisztántartása  

 
 
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 
 

 
 
 
 



 Külső munkák: 
- OTP Bank környezetének takarítása, fűnyírás és egyéb 

munkák elvégzése. 
- Katolikus temető tisztántartása. 
 

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

 
 Állati hulladékgyűjtő üzemeltetése: 

Az elhullott állattetemek elszállítása, tetemtárolóba helyezése. 
 
 
 
 
 
 
BICSKEI GAZDASÁGI SZERVEZET 
Nagy Attila 
Igazgató 
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