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LAKOSSÁGI FÓRUM
2017. MÁRCIUS 17.

GAMESZ: Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet
Megalakulás: 2016.03.01
Vagyonkezelői szerződés: 2016.03.02.
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Az Őrbottyán város Önkormányzatának tulajdonában lévő vagyonelemek vagyonkezelője, és üzemeltetője
Alapfeladatok:


Önkormányzat közfeladatainak ellátását biztosító ingatlanvagyon (épületek, építmények, intézményi épületek) vagyonkezelése,
üzemeltetése



Közterületi zöldfelületek rendezése, parkosítás, növénytelepítés



Közterületi fűkaszálás



Közterületi fakivágás



Köztéri hulladék elszállítása



Intézményi rágcsáló- és rovarmentesítés



Ingatlanbiztosítások kezelése



Közüzemi díjak fizetése



Helyiséghasznosítás, bérleti szerződések



Önkormányzati utak és hidak karbantartása /összesen 90 km úthálózat/



Önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos háttértevékenység – helyszínek felépítése és elbontása



Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben

A szervezetről
Teljes létszám: 33 fő

Géppark:


Platós kisteherautó



Ételszállító furgon



MTZ Traktor, toló lappal rakodó
szerelvényekkel



Pótkocsi, szárzúzó, ágdaráló, sószóró



Fűnyíró traktor



OPEL Corsa személygépkocsi



Lap vibrátor, egyéb kézi szerszámok



Központi konyha: 18 fő



Városüzemeltetés fizikai dolgozók: 9 fő



Kézbesítő: 2 fő



Irodai dolgozó: 4 fő

Az Iroda működése:


Egyrészt a GAMESZ adminisztrációs háttér
feladatainak ellátása, ügyfélkezelés



Másrészt projekt iroda, műszaki előkészítés,
tenderezés, kivitelezés szervezés
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Adatok
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 Fűvágással érintett zöldterület: 272 663 m2

 Köztéri hulladékelszállítás: 50 db köztéri szemetes

 Önkormányzati utak: 90 km, ebből 75 km nem szilárd burkolatú

 Konyha: napi 911 adag előállítása:

Téli síkosságmentesítés: 90 km úthálózat + járdák, terek
•
•
•

Kétszer rostált:
Síkosságmentesítő kősó:
Környzetbarát só:

30 m3
45 t
3t

•
•
•
•

húsáru:
burgonya:
kenyér:
tej:

5,6 t/év,
13 t/év,
13 t/év,
13800 l/év

Adminisztráció
2016. Év
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leltár készítés a megalakulást követően
Állapot felvételi dokumentáció készítése az intézményi
épületekkel kapcsolatban
Vagyonátadással kapcsolatos ügyek
Közüzemi átírások
Bérleti szerződések, munkaszerződések, és karbantartási
szerződések átírásai
Gépjármű átírások
Számítógép beszerzés, tárolási mappastruktúra létrehozása
Éves ütemterv váz készítése
Havi létszámütemezés készítése
Létszámfejlesztés
Munkaköri leírások
Munkavédelmi oktatások lebonyolítása
Kisgépkezelői képzések
Kazánkezelői képzés indítása
Formanyomtatványok előállítása
Irodaszerek beszerzése, raktárkészlet feltöltése
Tisztító és takarítószerek beszerzése
Üzemanyagkártya- és hajtási szerződések átírása
Tűzvédelmi intézkedési tervek áttekintése
Közvilágítási térkép, - felmérés készítése
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2017. Év
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vagyon, baleset- és gépjármű biztosítások ügymeneteinek
folytatása
Szabályzatok készítése
Munkavédelem, képviselő választás, képzés
Új munkaköri leírások
Tűzvédelmi, munkavédelmi dokumentációk, jegyzőkönyvek
Ingatlanok elektromos, villámvédelmi állapotfelmérése
Érintésvédelmi, villámvédelmi dokumentációk, jegyzőkönyvek
Útnyilvántartások készítése NFM, OSAP adatszolgáltatás
Munkaerő fejlesztés, álláspályázatok kiírása, interjúztatás,
elbírálás
Szabadságolások ütemezése
Új karbantartási szerződések készítése
Energia megtakarítási intézkedési terv készítése
Közvilágítás pótlás terveztetése
Geotechnikai, hidrogeológiai vizsgálat

Zöldfelületek, parkosítás
2016. Év

 Iskola előtti főtér
 Körforgalom
 Központi konyha előtti zöldterület

 Központi óvoda előtti zöldterület
 Városháza udvarának zöldterülete

2017. Év

 Gyermekorvosi rendelő előtti zöldterület
 Egészségház előtti zöldterület

 Körforgalom, és körforgalom körüli négy sarok
 Karácsonyfa hüvely cseréje
 ITET Park
 Meglévő zöldterületek gondozása
 Virágládák betelepítése, újak kihelyezése
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2016. Év



















Intézmények, épületek

Iskolai kaputelefon kiépítés
Iskola festése, karbantartása, szúnyogháló felszerelése
Iskolai tornaterem-tető szigetelésének javítása,
Iskolai tornaterem beázás megszüntetés utáni helyrehozatal,
festés
Óvodák festése, karbantartása
Központi óvoda lapos tető szigetelés javítása
Központi konyha festése, karbantartása, szúnyogháló
felszerelés
Iskolai konténertantermek beszerzése, és az udvar elrendezése
Rendőrőrs feletti tetőtéri lakások ablakcseréje
Rendőrőrs feletti utcafronti lakás belső felújítása
Rendőrőrs udvarának elrendezése, közösségi tér és garázs
tető héjalásának javítása
Temetőbe urnafal telepítés
Karácsonyi díszkivilágításhoz ELMŰ előírásoknak megfelelő
csatlakozó dobozok engedélyeztetése és kiépítése
Karácsonyi kandeláber díszvilágítás felújítása, és felszerelése,
karácsonyfadísz és egyéb led fényfüzérek beszerzése,
felszerelése
Karácsonyfa állítás, díszítés, körforgalomban, Főtéren , és
bottyáni katolikus templomnál
Központi konyha rozsdamentes acél folyóka kivitelezése,
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2017. Év


Szent István utcai önkormányzati terület kerítés építés



Tó melletti önkormányzati terület kerítés építés



Sportpálya öltöző épület külső ajtó cserék



Rendőrőrs épület tetőhéjazat felújítása



Buszmegállók gyártása, kihelyezése

Utak I.
2016. Év





















4000 m3 darált beton vásárlás
Tavaszi kátyúmentesítés, gréderezés
Erdősor utca útminőség-javítása
Diófa utca útminőség-javítása, összegyűlő csapadékvíz okozta
balesetveszélyes helyzet megszüntetése
Bartók Béla utca útminőség-javítása, futóhomok, elakadás megszüntetése
József Attila utca útminőség-javítása lakossági összefogással, és költségrész
vállalással
Szent István utca- kátyúzás
Kossuth Lajos utcai sportpálya utcája
Fürdő utca és buszmegálló- állapotjavítás
Rozmaring utca- állapotjavítás, és vízelvezető árkok
6000 tonna vasúti töltéskő frakció osztályozása
Fő út 63-69 szám menti 67 m-es járdaszakasz javítása szegélykészítéssel ,
aszfaltozással
József Attila utca 190 méteres szakaszának útminőség javítása, vasúti
töltéskővel
Közlekedési táblák kihelyezése tó környékén, Erdősor utcában
Tó utca, Szegfű utca, Viola utca, Liliom utca szakaszos minőség javítása
vegyes beton tégla darálékkal
Vak Bottyán utca kátyúzása meleg aszfalttal
Hunyadi utca (Gyár utca, és Arany János utca közötti szakaszának) állapot
javítása
Táncsics Mihály utca állapot javítása felmarásos technológiával
250 tonna mart aszfalt vásárlás
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Utak II.
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2017. Év
 Téli hó eltakarítás, síkosság mentesítés
 Vegyes beton, és tégla darálék felhasználásával történő útminőség javítások
Folytatása
 Felmarásos technológiával történő útminőség javítások folytatása
 Vasúti töltéskő felhasználásával történő útminőség javítások folytatása
 Összevont egységáras beszerzés kiírása
 Meleg aszfaltos kátyúzás, útjavítás folytatása
 62 db közvilágítási lámpatest kihelyezés

Táncsics Mihály utca felmarásos technológia
Végeredmény

Eredeti állapot

Folyamat
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Táncsics Mihály utca felmarásos technológia

Végeredmény
Eredeti
állapot
Folyamat
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Vegyes beton és tégla darálék felhasználás
Javítás után
Eredeti állapot
Diófa utca

Télen

Olvadás után
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Eredeti állapot
Javítás
után

Vegyes beton és tégla darálék felhasználás
Állapotjavítás után

Olvadás után

Állapotjavítás után

Szegfű utca

Olvadás után
Rozmaring utca

Bartók Béla utca

Tó utca

Hunyadi utca

Viola utca
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Rozmaring
Bartók
Hunyadi
Szegfű
Tó utca
utca
Béla
utca
utca
utca
utca
Viola

Állapotjavítás
után
Állapotjavítás
után
Olvadás
után
Olvadás
után
Állapotjavítás
után
Állapotjavítás
után
Állapotjavítás
Olvadás
Állapotjavítás
után
után
Olvadás
után
Olvadás után
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

