ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2020. július 8-i ülésére
A napirendet tárgyaló ülés dátuma:
A napirendet tárgyaló ülés:
Az előterjesztést készítette:
Előterjesztő:
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:
A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:
A szavazás módja:

2020. július 8.
Képviselő-testület
Previák András GAMESZ igazgató
Previák András GAMESZ igazgató
nyílt / zárt
rendes / rendkívüli
egyszerű / minősített
nyílt / titkos

A tárgyalandó témakör tárgya:
Beszámoló a GAMESZ 2019. május hó, és a 2020 május hó közötti időszak munkájáról
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A GAMESZ 2016. március 01-ei megalakulása óta 4 éve működik. Az előző beszámoló 2019. májusában került
benyújtásra, mely a 2018 május hó, és a 2019 május hó között elvégzett feladatokat taglalta. Jelen beszámoló a
2019 május hó, és a 2020 május hó között eltelt egy éves időszak elvégzett tevékenységeit, feladatait részletezi.
ALAPTEVÉKENYSÉG
A GAMESZ Alapító Okirata szerint a létrehozott költségvetési szerv elsődleges feladata városüzemeltetés
feladatainak ellátása, továbbá feladata az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonelemek üzemeltetése, az
egyes intézmények alaptevékenységét segítő technikai működtetése, üzemeltetése”.
A feladatot érintő szerződés függeléke szerinti ingatlanvagyon:
1. Margaréta Óvoda
2. Kismókus Óvoda
3. Központi Óvoda + Orvosi rendelő
4. Orvosi Rendelő (Vácbottyáni)
5. Fogorvosi rendelő
6.-7. ITT Park - Buszpályaudvar
8. Művelődési ház és Könyvtár I.
9. Művelődési ház és Könyvtár II.
10.-11. Kvassay Jenő Általános Iskola
12. Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal
13. Családsegítő Szolgálat
14. Őrbottyáni Rendőrőrs
15. Csap utcai Sportpálya
16. Bartók Béla utcai Sportpálya
17. Kossuth Lajos utcai Sportpálya
18. Tájház
1

19. Vácbottyáni Temető
20.-26. Őrszentmiklósi Temető
Az ingatlanvagyon, és a karbantartási feladatok elemeinek a köre a GAMESZ megalakulása óta az alábbiak
szerint bővült.
Rákóczi Ferenc utca 106 lakóépület (lebontásra került), helyén parkoló létesült
Hrsz.: 7637/42 büféépület
Rákóczi Ferenc utca 185 lakóépület
Rákóczi Ferenc utca 231 lakóépület
Hrsz.: 1387, és 0186/20 beépítetlen telekingatlan
Rákóczi Ferenc utca 131 Egészségház
Futókör, és szabadtéri kondipark a Sport közben
Játszótér a II. számú Művelődési háznál
Játszótér a Tó utcában
Szent István utca Egészségház
A SZERVEZETRŐL
LÉTSZÁM
A GAMESZ teljes létszáma:
Központi konyha:
Városüzemeltetés fizikai létszám:
Kézbesítő:
Irodai dolgozó:

41 fő
20 fő
16 fő
2 fő
3 fő

A Képviselő- Testület mind a 2019. évi , valamint a 2020. évi költségvetés elfogadásával lehetőséget teremtett
a GAMESZ számára, hogy 3-3 fővel bővítse létszámát. A létszámbővítés előkészítésére hivatalosan álláspályázat
került kiírásra.
2019 évben a GAMESZ létszáma összesen 5 fővel csökkent, illetve 6 fővel emelkedett. 2020 évben ez idáig a
GAMESZ létszáma összesen 1 fővel csökkent, illetve 2 fővel emelkedett.
AZ IRODA MŰKÖDÉSE
A GAMESZ iroda egyrészről elvégzi a GAMESZ adminisztrációs háttérfeladatait, illetve feladata az
ügyfélkezelés is, mely lehet írásos, telefonos, személyes is. A napi tevékenységek között szerepel a túlóra,
szabadság nyilvántartás, a túlóra elrendelések, és behajtási engedélyek megírása, a pénztár kezelése, elszámolás,
menetlevelek, gépnapló nyilvántartás, üzemanyag tankolás nyilvántartása, munkanapló napi szintű vezetése,
karbantartási anyagok beszerzése, az azokhoz tartozó megrendelők megírása, szállítólevelek, számlák
ellenőrzése, nyilvántartása. Mindezeken túlmenően kezelni szükséges az iskolákkal történő együttműködés
alapján az 50 órás diákmunkák adminisztrációját, a büntetés ledolgozással kapcsolatos adminisztrációt. A saját
dolgozók részére munkaruhákat, és kézi szerszámokat szükséges rendelni, majd azokat nyilvántartással kiadni a
dolgozóknak. A szerszámok kiadása, és visszavétele napi szinten történik. Az üzemanyag kiadása,
visszavételezése szintén napi szinten történik. Adatszolgáltatásokat szükséges készíteni több témával
kapcsolatban a KSH-ELEKTRA, OSAP, NFM rendszerben. A háttér feladatok közé tartozik még a
biztosítások folyamatos ügyintézése, álláspályázatok elkészítése, munkaköri leírások elkészítése, a Zöldhíddal
kapcsolatos adminisztráció, konténer rendelés, és leigazolás, valamint a hatósági, és szolgáltatói ellenőrzésekkel
kapcsolatos adminisztráció, szükség esetén intézkedés, hiánypótlás, úgymint katasztrófavédelmi, munkaügyi,
kéményseprő, munkavédelmi, stb ellenőrzések.
A GAMESZ iroda másrészt úgy működik, mint egy projekt iroda. Azon tevékenységek során, ahol külső
vállalkozó bevonása szükséges, elvégzésre kerül a probléma feltárása, műszaki megoldások elemzése,
kiválasztása, műszaki előkészítése a műszaki tartalom rögzítésével, árajánlatkérés-tenderezés, árajánlatok
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vizsgálata, elbírálása, ártükör készítése, megrendelés, szerződéskészítés, kivitelezés szervezés, művezetés,
műszaki ellenőrzés, és projekt lezárás. Mivel a GAMESZ-nak a lehetőségei, és költségvetése nem teszi lehetővé
tervezők, bonyolítók, műszaki ellenőrök bevonását, ezek a feladatok házon belül kerülnek elvégzésre. Műszaki
tartalom kerül megírásra, amennyiben szükséges saját készítésű tervekkel. A kivitelezési munkák előtt és alatt
folyamatos a bonyolítási tevékenység. A kivitelezés alatt folyamatos a művezetés, építésvezetés, valamint a
műszaki ellenőrzés. Ezen tevékenységek többsége jogosítványhoz kötött. A jogosítványok megléte miatt ezek
a tevékenységek szintén házon belül kerülnek ellátásra. A műszaki előkészítői tevékenységeket, az ártükrök,
teljesítés igazolások elkészítését az iroda adminisztrációs Kollégái látják el a napi adminisztrációs tevékenységük
mellett. Az iroda a GAMESZ 16 fős fizikai, és az élelmezés 20 fős létszáma mellett több, mint 93 különböző
vállalkozással, céggel, beszállítóval, szolgáltatóval, karbantartóval tartja a kapcsolatot. Ezeken felül továbbá
hatóságokkal, más intézményekkel, civil szervezetekkel, bérlőkkel, és a lakossággal van folyamatos
kapcsolattartás.
A GAMESZ a mindennapi tevékenységeiről heti jelentést készít a Polgármester Úr felé. Ezen túlmenően
minden hét péntekén kooperáció kerül megtartásra a Polgármester úrral. A kooperáción személyesen
megtárgyalásra kerülnek az adott hét elvégzett feladatai, tapasztalatai, valamint a következő hét előirányzott
ütemezése, elvégzendő feladatai.
ÉLELMEZÉS
Az élelmezés alapfeladata a gyermekétkeztetés ellátása köznevelési intézményekben. Természetesen
szerződéses megbízásokkal egyéb helyszínekre is végez étel előállítást, és kiszállítást. Az élelmezést az
élelmezésvezető irányítja. Az élelmezés naponta 870 adag ételt állít elő éves szinten jelentős mennyiségű
alapanyag feldolgozással.
FIZIKAI ÁLLOMÁNY
A GAMESZ jelenlegi fizikai állománya 16 fő. A fizikai állomány irányítását a munkavezető végzi. A fizikai
állomány átlag életkora: 47 év.
GÉPPARK
A GAMESZ az alábbi gépparkkal rendelkezik:
Ford hosszú platós kisteherautó
VW rövid platós kisteherautó
VW rövid platós ponyvás kisteherautó
Ford ételszállító furgon
MTZ Traktor, toló lappal, rakodó
szerelvényekkel
Pótkocsi, szárzúzó, ágdaráló, sószóró
Fűnyíró traktor
OPEL Corsa személygépkocsi
Betonkeverő gép, talaj lyukfúró
Lapvibrátor, egyéb kézi szerszámok
Döntőfűrész, magassági ágvágó
Padkahenger, aszfaltvágó gép
Kotró, rakodó kombigép, melyet az Önkormányzat bérel
Emulziószóró berendezés
Utánfutó
Az elmúlt egy év fejlesztései kapcsán további eszközökkel bővült a géppark:
Isuzu billenőplatós teherautó, melyet a GAMESZ bérel
Új fűkaszák, sövényvágógép, magasnyomású mosógép
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ANYAGOK (DEPO), VÁLLALKOZÁSI TERÜLET
-

A 2018, és a 2019 évi emulzió beszórásos út javítások kapcsán a vállalkozó jelentős mennyiségű 4-es és 8as frakciójú bazalt zúzalékot hagyott a helyszínen, mely a vállalkozási területre került deponálásra. Számos
lokális útjavítás történt meg már ezzel az anyaggal.

-

A 2016-ban szétosztályozott vasúti töltéskő maradék 0/20-as frakciója szintén a telephelyen van
deponálva. Több útjavítás során került felhasználásra az anyagból, mivel kiváló ékelő anyagnak bizonyult.
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-

A bontásokból származó aszfalt, beton, kő darálására tender került lebonyolításra, mely során a darálás
2019 nyarán megtörtént. Összesen 833 m3 darált anyag került előállításra, mely homokos földút
stabilizálásra kiválóan alkalmas.

-

A téli síkosság mentesítéshez szükséges kősó szintén a depo területre került kiszállításra. A kősó mellett
keverékanyagként jelentős mennyiségű homok kiszállítása is megtörtént. Az anyagok keverése a depo
területen történt.
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-

A 2019 évben a Colas Északkő szobi bányájából vásárolt M22 típusú andezit zúzalék maradéktalanul
elfogyott. Emiatt a 2020 év elején 1500 tonna kőzúzalék vásárlása történt. Ezzel a kőzúzalékkal történik a
nem szilárd burkolatú utak javításának legnagyobb része.

-

A 2019 évben vásárolt 1000 tonna darált beton szintén teljes egészében felhasználásra került. 2020 év elején
800 tonna darált beton megvásárlása és kiszállítása történt meg. Főleg a futóhomokos útfelületek
mélystabilizálásához alkalmas a vásárolt anyag, illetve az útfelületek oldal döntése is ezzel készül a
mélypontokon.

-

A vásárolt zúzottkő, és daráltbeton depózása folyamatosan kellett történjen a kiszállítás során. A
vállalkozási területen folyamatosan zajlik a rendrakás, a rendszerezett tárolás, az elfogadható megjelenésű
deponálás kialakítása.
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-

A vállalkozási területen folyó rendrakáshoz kapcsolódóan a Zöldhíddal egyeztetve 8 db sittes konténer
került megrendelésre. A konténerekkel elszállításra kerültek azon építési hulladékok, melyek a darálás során
további hasznosításra már nem kerülhettek egyéb hulladék, és betonvas tartalmuk miatt.

ADATOK
ZÖLDFELÜLET
Fűvágással érintett terület, az Önkormányzat tulajdonában lévő összes ingatlanon, illetve közterületen:
272 663 m2
KÖZTÉRI HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS
56 db köztéri szemetes továbbá,
2 db 5 m3-es illetve 3 db 2 m3-es rácsos konténer a temetőkben
1 db 10 m3 –es konténer a Városháza udvarán
Téli időszakban hamus konténer is biztosított
A fenti szemétgyűjtők ürítése minden héten megtörténik, esetenként egy héten többször is.
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ILLEGÁLIS SZEMÉT
A közterület felügyelő Kollégák jelzésére több helyről történt illegális szemét begyűjtése.
A 2019-2020 évben rendkívül nagy mennyiségű illegális hulladék került beszállításra a Városháza udvarán
található konténerbe. Összesen 25 jól megrakott teherautónyi szemét került eltakarításra.

2020 januárjában az Ady Endre utcából történt nagy mennyiségű illegális hulladék elszállítás. Az
elszállításhoz a Zölhídtól hulladék konténer került megrendelésre. Összesen 2 db 7 m3-es konténer telt
meg.
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AKTUALITÁS
Szomorú aktualitása napjainknak a vírus járvány. A járvány helyzet miatt a GAMESZ Kollégái minden
másnap vírusölő permetezést végeznek a település nagyobb forgalmú közterületein, valamint a Városházán.

CSALÁDSEGÍTŐ
A családsegítő kérésére számos alaklommal történt szállítás az élelmiszerbankból, krízis tűzifa kiszállítás,
szociális tűzifa kiszállítás, valamint bútor felajánlásokban történt segítségnyújtás.
Az elmúlt egy évben az alábbi felsorolás szerinti szállítások történtek:
- Élelmiszerbank kiszállítás 4 alkalommal.
- Bútor szállítás 3 alkalommal.
- Krízis tűzifa kiszállítás 37 alkalommal.
- Szociális brikett kiszállítás 22 alkalommal 330 csomag.
ÖNKORMÁNYZATI UTAK
Összesen 90 km (ebből szilárdburkolatú cca. 15 km, szilárd burkolat nélküli: 75 km)
TÉLI SÍKOSSÁGMENTESÍTÉS

-

90 km úthálózat, járdák, terek.
A síkosság mentesítéséhez 2019 évvégén megrendelt, és kiszállított anyagmennyiség
Homok:
79 tonna
Síkosság mentesítő kősó:
108 tonna
Gépi hó eltakarítás, és síkosság mentesítés:
82 óra

KONYHA, GYERMEKÉTKEZTETÉS

-

Naponta, 870 adag kerül előállításra.
A 870 adag előállításához az alábbi mennyiségű alapanyagok kerülnek felhasználására.
Húsáru:
5,6 tonna/év
Burgonya:
13 tonna /év
Kenyér:
13 tonna/év
Tej:
13800 liter/év

RENDEZVÉNYEK
Minden évben számos Önkormányzati, egyéb intézményi, illetve civil szervezeti rendezvény kerül
megtartásra, melyben szükséges, és kérik a GAMESZ segítségét.

10

ADMINISZTRÁCIÓS FELADATOK
A 2019, 2020 évben elvégzett adminisztrációs jellegű feladatok a napi rutin adminisztrációs tevékenységeken
felül.
-

-

Gépjármű biztosítások ügyintézése a biztosítási évforduló kapcsán új KGFB szerződések megkötése.
Megtörtént.
Munkaerő fejlesztés, állás pályázatok kiírása, interjúztatás, elbírálás. Megtörtént, illetve folyamatos.
Lejárt, és új karbantartási szerződések készítése, kiterjesztése új épületekre. Megtörtént, illetve
folyamatos.
Irodaszerek folyamatos beszerzése az intézmények részére. Folyamatosan történik.
Takarító, és tisztítószerek beszerzésével kapcsolatban az intézmények részére új tender került kiírásra. A
tender több fordulós volt. Keretszerződés került megkötésre, mely keretén belül negyedévente kerülnek
megrendelésre az intézmények által igényelt tisztítószerek. Folyamatosan történik.
Az intézményekben található tűzoltó készülékek vizsgálata, és matricázása, esetleges pótlása. Megtörtént.
A település virágágyásaival kapcsolatban tender került kiírásra. A beérkező árajánlatok, és az ártükör
vizsgálata alapján megrendelésre került az egynyári virágok kiültetése. Megtörtént.
Új virágágyások létesítése kapcsán árajánlatok kerültek bekérésre. Vállalkozó kiválasztása, a virágágyások
létesítésének megrendelése. Megtörtént.
A karbantartási szerelési, és apróanyag beszerzésével kapcsolatban új tender került kiírásra. A tender alapján
beszállító kiválasztás történt. Keretszerződés került megkötésre, mely keretén belül folyamatosan kerülnek
megrendelésre az igényelt szerelési anyagok. Folyamatosan történik.
Tűz-, és munkavédelemmel kapcsolatosan új szerződés kerül előkészítésre, mivel a korábbi tűzvédelmi, és
munkavédelmi szabályzatokat jogszabály változások miatt aktualizálni szükséges. Továbbá a szerződés
kiterjesztésre fog kerülni olyan épületekre, melyek újonnan készültek el, vagy kivitelezés alatt állnak.
Folyamatban.
Tender került lebonyolításra kőzúzalék beszerzéssel kapcsolatban. Megtörtént.
Tender került lebonyolításra darált beton beszerzéssel kapcsolatban. Megtörtént.
Árajánlat kérések kerültek kiküldésre, műszaki tartalom rögzítésével a nyári intézményi tisztasági
festésekkel kapcsolatban. A tender eljárás megindult. Folyamatban.
Tender került lebonyolításra a depo területen felhalmozódott zöldhulladék ipari darálására. Megtörtént.
Tender került lebonyolításra a depo területen felhalmozódott aszfalt, beton törmelék ipari darálására.
Megtörtént.
Bírósági per került megindításra a traktor garanciális javításai kapcsán, a kereset összeállításával, és
benyújtásával. Megtörtént.
Tender került lebonyolításra 4db temetői urnafal kivitelezése kapcsán. Megtörtént.

A GAMESZ fennállása óta az alábbi kötelező szerződések kerültek megkötésre, és kötelező dokumentumok
kerültek előállításra.
Szerződések:
-

-

Rágcsáló, és féreg irtás.
Gázüzemű készülékek karbantartása.
Liftek karbantartása.
Kéményseprő kötelező időszakos felülvizsgálata.
Munka, és tűzvédelmi előírások kapcsán, munkavédelmi szabályzatok, tűzvédelmi szabályzatok, komplett
kockázatértékelés elkészítése, egyéni védőeszközök juttatási rendjének meghatározása, balesetek
kivizsgálása, munkavédelmi szemle, tűzvédelmi szemle, jegyzőkönyv elkészítése, teljes körű munkavédelmi,
és tűzvédelmi oktatások megtartása, tűzriadó terv, kiürítés számítás elkészítése, tűzvédelmi, és
munkavédelmi jogszabály figyelés, és a dokumentációk frissítése, az Önkormányzat összes intézményére,
és az Önkormányzat tulajdonában lévő összes épületre vonatkozóan.
Tűzjelző hálózatok, rendszerek karbantartása.
Tűzoltó berendezések karbantartása.
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-

Menekülési irányjelzők karbantartása.
Tűzgátló ajtók karbantartása.
Behatolás jelzők karbantartása, őrzés, védelem.
Játszóterek időszakos felülvizsgálata.

Dokumentumok, jegyzőkönyvek:
-

Érvényes érintésvédelmi jegyzőkönyv minden épületre.
Érvényes elektromos tűzvédelmi jegyzőkönyv minden épületre.
Érvényes villámvédelmi jegyzőkönyv minden épületre.
Érvényes kéményseprő tanúsítvány minden épületre.
Érvényes liftek üzemelési jegyzőkönyvei.
Érvényes tűzvédelmi, és munkavédelmi szabályzat minden épületre.
Érvényes tűzvédelmi, és munkavédelmi oktatási jegyzőkönyvek.
Érvényes kockázatértékelés.
Érvényes tűzriadó terv.
Érvényes kiürítés számítások.
Nehézgépek első munkavédelmi üzembe helyezési jegyzőkönyvek.
Érvényes tűzjelző jegyzőkönyvek, és üzemeltetési naplók.
Érvényes menekülési irányfényekre vonatkozó jegyzőkönyvek, és üzemeltetési naplók.
Érvényes tűzgátló ajtókra vonatkozó jegyzőkönyvek.
Érvényes tűzoltó berendezésekre vonatkozó jegyzőkönyvek, és üzemeltetési naplók.
Játszótéri eszközök TÜV első üzembe helyezési jegyzőkönyvei, meglévő eszközök megfelelőségi
jegyzőkönyvei.

ZÖLDFELÜLETEK, PARKOSÍTÁS
-

Iskola előtti Főtéren egynyári virágok telepítése.
Szakkivitelező bevonásával történt.

12

-

Központi Óvoda előtti területen egynyári virágok telepítése.
Szakkivitelező bevonásával történt.

-

Városháza udvarán évelő-, és egynyári virágok telepítése.
Szakkivitelező bevonásával történt.

Téli képek a Városháza udvarán lévő tollborz füvekről.

13

-

Egészségház előtt egynyári virágok telepítése.
Szakkivitelező bevonásával történt.

-

Körforgalomban egynyári virágok telepítése.
Szakkivitelező bevonásával történt.

-

Gyermekorvosi rendelő előtti területen egynyári virágok telepítése.
Szakkivitelező bevonásával történt.

14

-

A körforgalom körüli területeken egynyári virágok telepítése.
Szakkivitelező bevonásával történt.

-

Sportpark területén évelő virágok telepítése.
Szakkivitelező bevonásával történt.

15

-

A tóparton a büfé épület mellett veszélyes fűzfák kivágása történt meg.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

-

A Petőfi utcában magánterületről kidőlt fűzfa visszavágása, eltakarítása történt.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

-

A Nefelejcs utcában kidőlt fa eltakarítása történt.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

16

-

A vállalkozási területen megtörtént az összegyűlt zöld hulladék ipari darálása.
Szakkivitelező bevonásával történt.

-

A Gárdonyi utcában az Önkormányzat által elnyert pályázat keretén belül zöld hulladék eltakarítás történt
a Zöldhíd által biztosított konténerekbe rakodással.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

-

A Fürdő utcai buszfordulóban bozót irtás, gallyazás történt zöld hulladék elszállítással.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

-

A Liliom, és a Rozmaring utcákban illegálisan közterületre helyezett lakossági zöld hulladék összegyűjtés,
és elszállítás történt.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

17

-

A Határ utcában több veszélyes nyárfa kivágása történt emelőkosaras autóval, visszabontással az
ingatlanok, kerítések, vezetékek védelme miatt.
Szakkivitelező bevonásával történt.

-

A tóparton a Tó utca mentén illegálisan lerakott kőzúzalék felszedése, és elszállítása történt.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

-

Az Őrhegyi utca mentén bozót irtások, gallyazások, fakivágások történtek a közlekedés biztonsága miatt,
lakossági jelzés alapján, valamint a Zöldhíd kérésére.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

18

-

Karácsonyi készülődés: Karácsonyfák állítása történt három helyszínen, a körforgalomban, a Fő téren az
iskolai tornaterem előtt, valamint a bottyáni Katolikus templom előtt. Továbbá a szökőkút helyén adventi
koszorú készült, az iskola mellett betlehem, illetve a közvilágítási kandelábereken karácsonyi díszvilágítás
került felszerelésre.
A karácsonyfa állítás, és a díszvilágítás kihelyezése szakkivitelező bevonásával történt.

-

Az Ősz utcában több veszélyes fa kivágása történt emelőkosaras autóval, visszabontással az ingatlanok,
kerítések, vezetékek védelme miatt. A fák kivágását követően megtörtént a tuskó kiszedés is, melyet a
GAMESZ kombigépe végzett. Az elszállítás az új Isuzu teherautóval történt.
Szakkivitelező bevonásával történt.

-

A Babits utcában egy veszélyes nyárfa csokor kivágása történt emelőkosaras autóval, visszabontással.
Szakkivitelező bevonásával történt.

19

-

A Liliom utcában több kidőlt, és veszélyes nyárfa kivágása történt emelőkosaras autóval, visszabontással.
Szakkivitelező bevonásával történt.

-

A Fürdő utcai buszfordulóban veszélyes fák kivágása történt zöld hulladék elszállítással.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

-

A Pálosok útján széthasadt, kidőlt veszélyes eperfa kivágása történt zöld hulladék elszállítással.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

20

-

A Petőfi utcában több a közlekedést veszélyeztető fa kivágása történt zöld hulladék elszállítással.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

-

A Rákóczi utcán a hidas kanyarban, a szennyvíz átemelő mellett bozót irtás történt zöld hulladék
elszállítással.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

21

-

A Ligetek útján a Vállalkozási területen az út korrekció miatt jelentős mennyiségű fa kivágás, bozót irtás,
gallyazás történt az út mentén egészen a közigazgatási határig tuskó kiszedéssel, zöld hulladék elszállítással,
tereprendezéssel.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

-

A Ligetek útján az út korrekció miatt, az új torkolat kialakítása során a Magyar Közút kérte a Csomádi út
beláthatóságának közlekedés biztonsági javítását. Emiatt a Magyar Közút, és a GAMESZ közös akciót
hajtott végre. Ennek során szoros együttműködésben a GAMESZ elvégezte a fák kivágását, a faanyag
felrakodását, a tuskók kiszedését, az árok profilozását. A Magyar Közút végezte a forgalom irányítást,
teherautókkal a faanyag elszállítását, és a zöld hulladék helyben történő ledarálását.
A munkálatokat a Magyar Közút, és a GAMESZ közösen végezte.

22

23

-

A Ligetek útja elkészültével, a végleges nyomvonalhoz, és a padkarendezéshez igazodva további fa kivágási,
és gallyazási munkálatokat kellett elvégezni zöld hulladék elszállítással a kialakult űrszelvény akadály mentes
biztosításához.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

-

A Csap utcai buszfordulóban veszélyes fák kivágása, gallyazás történt zöld hulladék elszállítással.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

24

INTÉZMÉNYEK, ÉPÜLETEK, EGYÉB KÖZTERÜLETI LÉTESÍTMÉNYEK
-

A Hősök terén szükségessé vált a fa szerkezetű harangláb elbontása. A szerkezeti faanyag elkorhadt, főleg
az egész szerkezetet támasztó talpgerendák, és az oszlopok alsó szakaszai mentek tönkre javíthatatlanul.
Mivel a tönkremenetel kacsán a szerkezet baleset, és életveszélyessé vált a bontás elkerülhetetlen volt.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

-

Az I. számú Művelődési ház Rákóczi utcai frontján a parkolás megkönnyítése végett területrendezés
történt. A mély vízmosások feltöltése darált betonnal megtörtént, és hengeres tömörítéssel sima felület
került kialakításra.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

-

Az ITET park játszótéren az előírások miatt több helyen vastagabb, játszóeszközönként eltérő vastagságú,
valamint jelentősen megnövelt területen volt szükséges esés tompító gumilapok fektetése.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

25

26

-

A Tájház udvarára került megszervezésre egy jótékonysági színházi előadás. Az előadás megtartásához az
udvar területét rendezni volt szükséges a nézőtér, és a színpad kialakításához. A terület mészkőzúzalékkal
került elterítésre, melyen a nézőtér berendezhető volt a széksorok kihelyezésével. A mosdó, és büfé
eléréséhez ideiglenes világítás épült ki. A nézőtér pollerekkel került lehatárolásra.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

27

-

Az önkormányzati beruházásokkal összehangoltan a II. számú Művelődési háznál a régi tároló épület
elbontása történt meg az alaptestek kiásásával együtt. Ezen túlmenően földmunkálatok, tereprendezések
kerültek elvégzésre a tervezett közösségi tér, lelátó részére. A munkálatok megkezdése előtt a bontandó
épületből, és a területről mindennemű hulladék elszállítása megtörtént a Zöldhídtól igényelt konténerek
segítségével.
Szakkivitelező bevonásával történt.

-

Nyáron az iskolai, óvodai, és az igazgatási szünet idején megtörténtek az intézmények tisztasági festései az
előzetesen felmért igénylista alapján. Összességében 1690 m2 falfelület került festésre.
Szakkivitelező bevonásával történt.
28

-

A védőnői szolgálat helyiségeiben több, és újabb folyékony szappan, kézfertőtlenítő adagolók kerültek
felszerelésre.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

-

A Margaréta óvoda kazánházában fűtéscsövek kerültek kicserélésre a légmentesítő szelepekkel, és egyéb
szerelvényekkel együtt. A légmentesítő szelepek hibájából fakadóan folyamatos enyhe szivárgás történt,
melynek következtében a fűtés csöveken felületi rozsdásodás keletkezett, a felületkezelés leválásával együtt.
Szakkivitelező bevonásával történt.

-

A Városháza udvarán korábban kivitelezett rácsos folyóka, csapadékvíz elvezetés tönkrement. A
hibafeltárás során fény derült arra, hogy a meglévő folyóka szerkezet gyalogos, és kerékpár forgalom
terhelésének elviselésére alkalmas, azonban a gépjármű forgalom teljesen összetörte a folyóka testet. A
tönkremenetel olyan mértékűvé vált, hogy a csere elkerülhetetlen volt. Az új rácsos folyóka már nehéz
gépjármű forgalom elviselésére is alkalmas. Szerkezete azonban kissé szélesebb, és mélyebb, mint a korábbi
folyóka szerkezete volt. Emiatt az alépítmény beton szerkezetét is vágni kellett, és az új folyókatest alul, és
két oldalon új beton szerkezetbe került beágyazásra.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

29

-

A Kis Mókus óvodánál áteresz tisztítás történt, mindkét végén árokásással. A munkálatok során egy régi
szennyvíz tározó került elő. Az áteresz, és árok tisztítással párhuzamosan a régi tározó feltöltése is
megtörtént.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

-

A Kis Mókus óvodánál történt áteresz tisztítással párhuzamosan eltávolításra kerültek a régi kerítés
maradványai, oszlopok, drótfonatos háló szakaszok, valamint kivágásra kerültek a kerítés maradványok
miatt kialakult fák, bozótok.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.
30

-

A februári viharos szél miatt a Kis Mókus óvodánál a parkolóban kidőlt egy eperfa az ott parkoló járműre,
mely az egyik a kivitelezésen dolgozó szakember tulajdona volt. A rendőrségi helyszíni szemlét követően a
kidőlt fa feldarabolása, és a jármű kiszabadítása megtörtént.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

-

A kerítés maradványok, és a bozótos eltávolítását követően a Kis Mókus óvodánál a megtisztított területen
tereprendezés, és kőzúzalék terítés történt. Parkoló került kialakításra darált beton, és erre kő zúzalék
terítéssel, és hengerléssel.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

31

-

Az önkormányzati beruházásokkal összehangoltan az új bölcsőde területén földmunkálatok,
tereprendezések kerültek elvégzésre, kiegészítő bozót irtással együtt.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

32

-

Tereprendezés történt az új Egészségház területén. A területre első lépésként töltő föld került beszállításra,
és elterítésre, mellyel a terepalakulatok, lejtések kerültek kialakításra. Ezt követte a termőföld beszállítása.
A nagyobb felületeken a terítés géppel történt, a kisebb zöld szigetekben azonban kézi terítésre volt
szükség.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte. A termőföld elterítésében önkéntes lakosok vettek részt.

33

-

Az új Egészségház homlokzatára új zászlótartó, és új zászlók kerültek felhelyezésre.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

-

A Rendőrség épületén tetőfedési javítási munkálatok történtek. Az első bejelentések szerint a viharos szél
letépte a bádog kémény fedést. A helyszín szemrevételezése, felmérése során kiderült, hogy a szélvihar az
oromfal bádogozást is letépte, több cserép, és bádogozás sérült, emiatt több helyen lokális beázás nyomok
találhatóak. A tető javítás során a következő munkálatok kerültek elvégzésre: utcafronti hiányzó oromfal
bádogozás pótlása, alsó tetőlécek megerősítése új lécekkel, vápa, fal, és kémény bádogok javítása, új
kúpcserepek a kutyaólakon, az összes törött, repedt cserép cseréje (84 db), kémény fedelek cseréje,
vápacserepek újravágása, lépcsőházi párkány bádog gyártása, és felhelyezése.
Szakkivitelező bevonásával történt.

-

Az Őrszentmiklósi temetőbe új toló kapu gyártása van jelenleg folyamatban. A kapu fogadásához szükséges
tereprendezés, és alaptest elkészült. Az alaptestbe behelyezésre került a kapu fogadó lemeze. A kapu lakatos
szerkezetének kivitelezése május közepére várható.
Az alapozási munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte. A lakatos szerkezet gyártása szakkivitelező
bevonásával történt.

34

-

A vállalkozási területen a Vállalkozói park részére az elektromos kábel nyomvonalán a GAMESZ
tuskókiszedést, árokásást, és árok rendezést végzett. A GAMESZ a munkálatokat az ELMŰ megbízásából
munkálkodó kivitelező alvállalkozójaként végezte, vállalkozási tevékenységként, díjazásért, számlázva.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte alvállalkozói szerződés alapján.

-

Az elmúlt évben is létesült új buszváró építmény a Fő út mentén (Tó utca kereszteződésében), a Csomádi
úton a Szeretet otthonnal szemben.
A felépítmények lakossági társadalmi munkával készültek, a földmunkákat, alapozási, betonozási
munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

35

KÖZUTAK, HIDAK, CSAPADÉKVÍZ KEZELÉS
-

Útjavítás történt a Szilágyi Erzsébet utcában daráltbeton, és M22-es andezit zúzalék felhasználásával. Az
út javítást bozót irtás, gallyazás kísérte. A csapadékvíz kezelésére szikkasztó árkok létesültek. A mélyponton
az utca oldalbillentést kapott.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

36

-

Útjavítás történt a Kazinczy utcában M22-es andezit zúzalékkal.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

-

Útjavítás történt az Arany János utcában az Erdősor, és az Őrhegyi utcák közötti viszonylag hosszú
szakaszon, daráltbeton, és M22-es andezit zúzalék felhasználásával. A darált beton stabilizálásra, és oldal
billentésre került felhasználásra, az andezit zúzalék pedig fedő rétegként kiékelve. A csapadékvíz kezelésére
szikkasztó árkok létesültek. Az útfelület mélypontján oldal billentés készült a szikkasztó árkok felé. A
meredekebb útszakaszon terelő bordák létesültek az árkok irányába. A csapadék nagy része így már a lejtős
szakaszon meg lett fogva, csökkentve a mélypont terhelését.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

37

-

Több bitumen emulzióval készült út javítása történt az új emulzió szóró berendezéssel, mart aszfalt
felhasználásával, és emulzió beszórással.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

38

-

Útjavítás történt a Bánom, és a Zrínyi utcákban daráltbeton, és M22-es andezit zúzalék felhasználásával. A
darált beton stabilizálásra került felhasználásra a laza homok miatt, az andezit zúzalék pedig fedő rétegként
kiékelve.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

39

-

Fekvőrendőrök kerültek telepítésre a Molnár Ferenc, Babits, Táncsics, és a Dózsa György utcákban.
Szakkivitelező bevonásával történt.

40

-

A Kodály Zoltán utcában lakossági kezdeményezésre csapadékvíz elvezetés fejlesztése történt. Új
átereszcsövek, meder burkoló elemekkel új árok, és új akna került kialakításra három irányból érkező
áteresz fogadására. A munkálatokhoz az építőanyagot a GAMESZ biztosította, és szállította a helyszínre.
A kivitelezést a lakosok végezték.

-

Útminőség javítás történt a Hajós Alfréd utcában mart aszfalt terítéssel, és emulzió beszórással. A
munkálatokat mart aszfalttal történő útfelület javítás, aknafejek emelése előzte meg.
Szakkivitelező bevonásával történt.

41

42

-

Emulzió beszórásos útminőség javítások történtek az Arany János, Kálvária, Csurgó, Hegyi György,
Molnár Ferenc utcákban. Az emulzió beszórást kőzúzalékkal történő útfelület javítások, aknafej emelések,
több helyen árok tisztítások, bozót irtások, fa kivágások előzték meg.
Szakkivitelező bevonásával történt.

43

-

Parkoló kialakítás történt az Állomás utcában a vasút állomásnál az utazó közönség részére. A
kivitelezéshez darált beton, és M22-es andezit zúzalék került felhasználásra. A munkálatok előtt fa
kivágások, és gallyazások történtek.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

44

-

A Csomádi út mentén, közel a szeretet otthonhoz a patakon átvezető gyalogos híd tönkrement, a
járófelülete beszakadt. A híd felmérése megtörtént a teljes járófelület cseréjéhez szükséges faanyag
megvásárlása, és felület kezelése szintén megtörtént. A híd javításához mindkét oldalon, a patakon átívelő
állványozás készült. A híd visszabontása során a korlátok széthullottak. Takart oldalain sajnos teljesen
elkorhadt, tönkrement. A híd javítása korlátok nélkül nem tudott megkezdődni. Ekkor javaslatot tettünk a
Polgármester Úr felé, hogy a hidat az új információk tükrében célszerűbb acél, beton szerkezettel
elkészíteni, mivel sokkal tartósabb állapot érhető el. A javaslat elfogadásra került, az acél-beton
kombinációval készülő híd vázlatait elkészítettük. Az acél anyag megrendelése, és gyártása megkezdődött.
A gyártás alatt a két fő I gerenda rozsdamentesítése, és felületkezelése a helyszínen megtörtént. Az
acélszerkezet bedaruzását követően a járófelület betonozása megtörtént. A jó időt kivárva a beton felület
műgyantás kopórétegének felhordása van még hátra.
A híd acélszerkezet gyártása, és behelyezése szakkivitelező bevonásával történt. A betonozás, és a festés
önkéntes lakosok részvételével, és kivitelezésével készült.

45

46

-

Útjavítás történt a Tulipán utca Ősz utca, és a Fő út közötti erdős szakaszán. A munkálatok darált beton
felhasználásával történtek, hengeres tömörítéssel.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

-

Útjavítás történt a Bartók Béla utca teljes hosszán az Erdősor, és a Rákóczi utcák közötti szakaszon. A
javításhoz daráltbeton, és M22-es andezit zúzalék került felhasználásra. A darált beton stabilizálásra, és
oldal billentésre szolgált, az andezit zúzalék pedig fedő rétegként kiékelve. A csapadékvíz kezelésére
szikkasztó árkok létesültek a lejtős szakaszon is, és a mélyponti szakaszon is. Az útfelület mélypontján oldal
billentés készült a szikkasztó árkok felé. A lejtős szakaszon terelő bordák létesültek az árkok irányába. A
csapadék nagy része így már a lejtős szakaszon meg lett fogva, csökkentve a mélypont terhelését. Az út
javítást fa kivágások, gallyazások előzték meg. Rákóczi utcai csatlakozó torkolatban bitumen emulzió
beszórás is készült.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

47

-

Az Önkormányzati beruházásokkal összehangoltan csapadékvíz szikkasztó árkok kiásása történt a Fürdő
utcában, valamint az Ősz utcában az emulzió beszórással, mart aszfalttal készült út mentén.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

48

-

A GAMESZ a magalakulása óta folyamatosan takarítja a csapadékvíz áteresz csöveket, műtárgyakat. Ehhez
a munkálathoz vomás teherautóval rendelkező vállalkozó kerül igénybe vételre. A szakember jelzései
alapján időnként szükséges kézi tisztítás az ülepítő aknákban. A Tó utca, és a Viola utca csatlakozásánál
egy átereszcső halad az árok irányából a tó felé. A Tó utca tó felőli oldalán az átereszcső végére egy vasbeton
ülepítő műtárgy létesült korábban, évekkel ezelőtt. A műtárgy a bebúvó aknanyílás szintjéig tele volt
hordalékkal. A hordalék felhalmozódás a petpalackok, és az egyéb szemét által bekövetkezett eldugulás
miatt történt.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

49

-

Parkoló kialakítás történt a Rákóczi utcán a postával szemközti magán területen. A kivitelezéshez darált
beton, és M22-es andezit zúzalék került felhasználásra. A munkálatok előtt tuskó kiszedés kellett történjen.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

-

A Hősök tere mellett lakossági kezdeményezésre, és lakossági kivitelezéssel torkolat betonozás történt a
Fő út felé. A GAMESZ aszfalt vágással, és hulladék elszállítással segítette a munkát, valamint beton hálót
biztosított a torkolat kialakításához.
A munkálatokat önkéntes lakosok végezték, a GAMESZ támogatásával.

-

Kátyúzás történt melegaszfalt felhasználással a Szendrey Júlia utcában.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.
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-

Lakossági kérés alapján csapadékvíz árok tisztítás történt a Fő úton, az Őrhegyi utca torkolata közelében.
Az árok olyan mértékben telt föl hordalékkal, hogy a lakos a GAMESZ segítségét kérte. A kitisztítás gépi
erővel történt, hordalék elszállítással.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

-

A téli hó eltakarítás, síkosság mentesítés biztosítására kősó került megrendelésre, folyamatos kiszállításra,
és bedeponálásra a vállalkozási területre. A kősó mellé jelentős mennyiségű homok került megrendelésre.
Az anyag keverése, és a szórógép töltése a vállalkozási területen történt. Több meredekebb utcába ládák
kerültek kihelyezésre sóval feltöltve.
Az utak hó eltakarítása, és síkosság mentesítése vállalkozó bevonásával történt.
A járdák, terek, buszmegállók hó eltakarítását, és síkosság mentesítését a GAMESZ fizikai dolgozói
végezték napszaktól függetlenül. A vállalkozó által használt síkosság mentesítő anyagot a GAMESZ
biztosította.
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-

Útjavítás történt a Madách Imre utcában. A javításhoz daráltbeton, és M22-es andezit zúzalék került
felhasználásra. A csapadékvíz kezelésére szikkasztó árkok létesültek. Az útfelületen oldal billentés készült
a szikkasztó árkok felé. Az út javítást a nagy mennyiségű csapadékvíz eltávolítása kellett megelőzze.
A munkálatok során szükséges volt szakkivitelező bevonása is a GAMESZ létszáma, és gépparkja mellé.

-

Új árok jelző pollerek kerültek kihelyezésre folyamatosan a település több utcájában.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

52

-

Útjavítás történt a Mikszáth Kálmán utcában. A bölcsőde építése kapcsán ezt az utcát a kivitelező
felvonulási útként használja. A javítás is felvonulási út szinten történt, csak darált beton felhasználásával.
A nehézgépjármű forgalom vélhetőleg nagyon meg fogja rongálni az utcát, illetve jelentős por-,
sármennyiséget fognak kihordani az útra. Emiatt az andezit zúzalék terítéstől ideiglenesen eltekintettünk,
természetesen felkészülve arra, hogy a kivitelezés befejeztével az utcát szükséges majd rendbe hozni.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.
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-

A vállalkozási területen az Önkormányzati beruházásokhoz illeszkedően szükségessé vált a Ligetek útjának
korrekciója. A Műszaki irodától kaptuk az alap információkat, miszerint a terület jogi telekhatára
nagyságrendileg az ott lévő földút nyomvonalának a közepén halad. Az Önkormányzati beruházás keretén
belül a területen körben kerítés fog létesülni, emiatt az út nyomvonalát szükséges volt áthelyezni. Ez a
tevékenység meghaladta a GAMESZ gépparkjának lehetőségét, és kapacitását. Az út korrekciója kapcsán
külsős vállalkozó került bevonásra nehézgépekkel. A korrekció kapcsán az eddigi homokos útfelület
helyére egy masszívabb ágyazat, útalépítmény készült. Ehhez felhasználásra került a depo területen tárolt
több korábbi alapanyag úgymint a darálásból keletkezett 833 m3 anyag maradéka, a vasúti töltéskő
osztályozásból maradt 0/20-as kőzúzalék maradéka, és a 2019 év elején a Magyar Közúttól vásárolt mart
aszfalt maradéka. A torkolatnál a GAMESZ által vásárolt, és szállított 4 db 2 m-es, 60 cm átmérőjű beton
átereszcső került elhelyezésre. Az áteresz mindkét oldalán a Csomádi út menti árok profilozása is
megtörtént.
Szakkivitelező bevonásával történt.

54

-

A Csomádi út mentén a szeretet otthonnál található térképtáblát egy jármű elsodorta. A tábla szerkezete
összetört, a fogadó acél saru teljesen tönkrement. Új keret gyártása vált szükségessé, valamint új acél fogadó
sarut kellett elhelyezni, új beton alaptesttel. A gyártás, a helyreállítás megtörtént.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

-

2020 február 19-i kezdéssel több nem szilárd burkolatú út egyengetése, gréderezése történt meg. Ezekben
az utcákban csak helyi anyag került felhasználásra, egyéb stabilizáló anyag kiszállítása nem történt. Az
erőgép mellet gyalogos létszám dolgozott minden esetben finom tereprendezéssel, és hengeres
tömörítéssel.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

55

-

A külterületi Nyárjas út javítása történt meg a 2019 évben történt saját darálású beton felhasználásával.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

-

Útjavítás történt az Ősz, Tulipán, és Hóvirág utcák által kialakított „körúton”. A javításhoz M22-es andezit
zúzalék került kiszállításra, és felhasználásra.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

56

-

Útjavítás történt a Rozmaring utcában. A nagyon meredek utcában a csapadékvíz, és a kötelező haladási
iránnyal szemben közlekedő járművek miatt folyamatos a tönkremenetel. A javításhoz M22-es andezit
zúzalék került kiszállításra, és felhasználásra. Az útjavítás során a vízelvezetés miatt rézsű faragás, árok ásás,
tisztítás, és áteresz tisztítás is történt.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

57

-

Útjavítás történt az Ősz utcában, a Liliom utcai torkolattól. A javításhoz M22-es andezit zúzalék került
kiszállításra, és felhasználásra. Az útjavítás során a vízelvezetés miatt árok ásás is történt föld elszállítással.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

58

-

Út beszakadás történt a Jókai Mór utcában. Nagy valószínűséggel csapadékvíz alámosás, üregesedés
történt. A kombigép a beszakadást, üregesedést kitágította, majd 3 teherautónyi föld visszatöltésével, és
elegyengetésével a veszély elhárítása megtörtént.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

59

-

Útjavítás történt a Szegfű utca teljes hosszán az Ősz, és a Tó utcák közötti szakaszon. A javításhoz
daráltbeton, és M22-es andezit zúzalék került felhasználásra. A darált beton stabilizálásra, és oldal
billentésre szolgált, az andezit zúzalék pedig fedő rétegként kiékelve. A csapadékvíz kezelésére szikkasztó
árkok létesültek a lejtős szakaszon. Az utcában több helyen terelő bordák létesültek az árkok irányába,
melyek egyben a lakosság által kért sebesség csökkentő funkciót is ellátják. Az út javítást fa kivágások,
gallyazások előzték meg.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

60

-

Útjavítás történt a Nyár utcában a Szegfű utca torkolatától a Viola utca irányába. A javításhoz M22-es
andezit zúzalék került felhasználásra. Az utcában több helyen terelő bordák létesültek az árkok irányába,
melyek egyben a lakosság által kért sebesség csökkentő funkciót is ellátják.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

61

-

A Fő úton rácsos folyóka, és út menti csapadékvíz árok kitisztítása történt a Szent István utcai torkolattól,
Veresegyház irányába a Hegyi György utcáig.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

62

-

Útjavítás történt az Ősz utcában a Szegfű utca torkolatától a Viola utcáig. A javításhoz M22-es andezit
zúzalék került felhasználásra. Az utcában több helyen terelő bordák létesültek az árkok irányába, melyek
egyben a lakosság által kért sebesség csökkentő funkciót is ellátják.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.

-

Útjavítás történt a Viola utca teljes hosszán. A javításhoz daráltbeton, és M22-es andezit zúzalék került
felhasználásra. A darált beton vízmosások feltöltésére, stabilizálásra, és oldal billentésre szolgált, az andezit
zúzalék pedig fedő rétegként kiékelve. Az utcában több helyen terelő bordák létesültek az árkok irányába,
melyek egyben a lakosság által kért sebesség csökkentő funkciót is ellátják. Az út javítást gallyazások előzték
meg.
A munkálatokat a GAMESZ önerőből végezte.
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SZEMELVÉNYEK
A GAMESZ a munkája során számos különös jelenséggel, mozzanattal találkozik, és számos tapasztalatra tesz
szert, melyeket az alábbiakban szemelvényekbe szedve szeretném ismertetni a Tisztelt Képviselő Testülettel.
Ezek többsége rossz szokásból, nemtörődömségből eredeztethető. Az eredmény a legtöbb esetben elkeserítő.
-

Az alábbi képek a körforgalom mellett készültek. A virágágyások még 2018 évben létesültek évelő
növényekkel. 2019 évben már egynyári virágok is telepítésre kerültek. Az alábbi képeket úgy gondolom,
hogy a továbbiakban nem szükséges kommentálni.

64

-

A Benedek Elek utca javítása bő két éve készült. Az alábbi képeken az látható, hogy az egyik ingatlan
tulajdonos új kerítést épít nagyon helyesen, mivel egy szebb, kulturáltabb kerítés, emeli az utcák látványát,
hangulatát. Az alap kiásás során azonban a tulajdonos nem járt el teljesen körültekintően, mivel a kikerülő
földet saját ingatlanja helyett, a javított útfelületre, valamint a csapadékvíz elvezetésre kialakított padkára
depózta.

-

Az alábbi képek a Nefelejcs utcában készültek. Az útfelületre a zöld hulladékon kívül azbeszt tartalmú pala
tetőfedő anyag hulladékot is kihordtak. A pala az azbeszt tartalma miatt rákkeltő hatású, fokozottan
veszélyes hulladéknak minősül.
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ÉLETKÉPEK
Nagyon fontosnak tartom, hogy a munkavégzés során a Kollégáim kipihentek, és még fontosabb, hogy jó
kedéjűek legyenek. A lakossági környezetben, a különböző időjárási körülmények között, minden nap más
feladatot kapva, a megfelelő műszaki produktumhoz elengedhetetlen a kiegyensúllyozott jó kedv, a vidámság,
a humor. Kérem engedjék meg, hogy az alábbiakban bemutassunk néhány életképet.
(Felhívom a figyelmet, hogy a pohárban fagyálló, és kötés gyorsító folyadék van a beton részére, nem pedig
egyéb, belülről ható gyorsító folyadék.)

Milye van a fának? LEVELE!!!

Hát ez még nem szól.

GAMESZ előadóművész Úr!
É
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Van még valahol fa?

Vírusvadász gyorsreagálású egység.

Reggeli gyúrás a hengerhez.

ÖSSZEFOGLALÁS
A GAMESZ tevékenységét töretlenül óriási elvárás kíséri minden téren. Az elvárásoknak a GAMESZ továbbra
is igyekezett maximálisan megfelelni, nem csak a fizikailag érzékelhető, látható tevékenységekben, hanem
adminisztrációban is, az épületekkel, intézményekkel kapcsolatos kötelező dokumentumok előállításában is.
67

A GAMESZ létszáma, a település létszámához, léptékéhez, és problémáihoz képest rendkívül kis léptékű. Egy
GAMESZ fizikai dolgozóra 560 fő lakos jut, és átlagosan 280 db gépjármű.
Az elmúlt időszakban történt technikai fejlesztés, géppark bővítés azonban óriási lendületet adott a
GAMESZ tevékenységének. Olyan munkákat vagyunk képesek ezzel a gépparkkal már elvégezni,
melyeket a korábbi években kénytelenek voltunk kiszervezni külsős vállalkozóknak.
Az elvégzett feladatok reményeink szerint meggyőzik a tisztelt Képviselő- Testületet, hogy a GAMESZ a
lehetőségeihez képest továbbra is helytáll, és hatékonyan képes megoldani a feladatokat. Reméljük annak a
nézetnek a megerősödését, hogy a GAMESZ-t továbbra is érdemes fejleszteni, bővíteni, támogatni.
Köszönjük a Képviselő- Testület, a Képviselők, és a Polgármester Úr folyamatos támogatását, a Hivatali
dolgozók GAMESZ-t érintő háttér munkáját, és támogatását, az önkéntes lakosok társadalmi munkáját.
Kérem, hogy a tisztelt Képviselő- Testület vitassa meg, és fogadja el a GAMESZ 2019 május hó, és a 2020
május hó között eltelt időszakra vonatkozó beszámolóját.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK,
ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

3. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleménye: A bizottság a beszámolót a képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.
4. HATÁROZATI JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2020.
(VII. 08.) határozata az Őrbottyáni GAMESZ 2019. május hó, 2020.
május hó közötti időszak munkájáról
Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GAMESZ
igazgatójának beszámolóját a GAMESZ 2019. május hó, 2020 május hó
közötti időszak munkájáról elfogadja.
Határidő:
Felelős:
Végrehajtást végzi:

azonnal
intézményvezető
intézményvezető

Őrbottyán, 2020. május 27.
Az előterjesztést készítette, előterjesztő:
................................................................
Previák András
GAMESZ igazgató
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:
................................................................
Gállné Mezősi Szilvia
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jegyző
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