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A tárgyalandó témakör tárgya:
Beszámoló a GAMESZ 2017.évi munkájáról
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A GAMESZ 2016. március 01-ei megalakulása óta 1,5 éves korú lett. Az első beszámoló 2016. november 30.án került benyújtásra és a megalakulás óta eltelt 7 hónap tevékenységét tartalmazta. A következő beszámoló
2017. május 31.-én került benyújtásra, mely a 2016. november, és 2017. május közötti 6 hónap feladatait
foglalta össze. Kérem, engedjék meg, hogy a jelen beszámoló átfedésbe kerüljön az előző beszámolóval, így a
teljes 2017-es év eddig elvégzett tevékenységeit, feladatait részletezze.
ALAPTEVÉKENYSÉG
Őrbottyán Város Önkormányzata és az Őrbottyáni GAMESZ között 2016 március 02-án vagyonkezelői
szerződés jött létre. Idézet a vagyonkezelői szerződésből:
„Az Alapító Okirat 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”
„Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adja, a Vagyonkezelő vagyonkezelésbe veszi az Önkormányzat
közfeladatainak ellátását biztosító, a melléklet szerinti ingatlanvagyont, továbbá függelék szerinti ingóságokat”
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
19. Vácbottyáni Temető
20.-26. Őrszentmiklósi Temető
Az elmúlt időszak történései alapján szükségessé vált a Vagyonkezelői Szerződés módosítása, több okból
kifolyólag is, az alábbiakban felsoroltak szerint.
1. A szerződés melléklete csak az intézményekkel, épületekkel, építményekkel rendelkező
telekingatlanokat tartalmazza. Szükséges kiegészíteni azon ingatlanokkal, melyek nem rendelkeznek
építményekkel, azonban zöldfelület-rendezési (fűvágási) tevékenységeket a GAMESZ-nek el kell
végeznie a területen. (pl. 5000-es területek a VID Autó melletti Ipari parkban, Gyár utcai, Szent István
utcai, tóparti, Csomádi kanyarban található stb. telekingatlanok tekintetében)

2. Az ingatlanvagyon elemeinek a köre megváltozott.
Ingatlanvétel történt
•
•
•
•
•

Rákóczi Ferenc utca 106 lakóépület
Hrsz.: 7637/42 büféépület
Rákóczi Ferenc utca 185 lakóépület
Rákóczi Ferenc utca 231 lakóépület
Hrsz.: 1387, és 0186/20 beépítetlen telekingatlan

Ingatlanbérlés történt
•

Rákóczi Ferenc utca 131 Egészségház

Ingatlan eladás történt
•

Rákóczi Ferenc utca 119 Régi fogorvosi rendelő

Üzemeltető váltás történt, mivel az iskola üzemeltetését átvette a KLIK.
•

Rákóczi Ferenc utca 115 Kvassay Jenő általános iskola

3. Utcanév változás történt
A vagyonkezelői szerződés fenti, és egyéb fel nem sorolt indokok (pl. vagyonelemek átadás-átvételi eljárásának
rögzítése, a vagyonkezelői jog bejegyzés biztosítása stb.) miatti módosítása kapcsán az Őrbottyáni GAMESZ
megbízási szerződést létesített egy ügyvédi irodával. Az ügyvédi iroda elkészítette a vagyonkezelői szerződés
javasolt módosításait. A szerződéshez természetesen kérjük a szerződés mellékletének kiegészítését az
ingatlanvagyon listából hiányzó ingatlanokkal a Hivatal kompetens irodájától.
A SZERVEZETRŐL
LÉTSZÁM
A GAMESZ teljes létszáma:
Központi konyha:
Városüzemeltetés fizikai létszám:
Kézbesítő:
Takarító:
Irodai dolgozó:

39 fő
18 fő
14 fő
2 fő
1 fő
4 fő

Az iskolai takarító dolgozókat átvette a KLIK, a Művelődési ház takarítószemélyzetét átvette a Művelődési ház.
A GAMESZ tevékenységét segítő közfoglalkoztatottak létszáma jelenleg 4 fő. A tavaly márciusi induló 10 fős
létszámhoz képest ez jelentős csökkenés.
A GAMESZ tevékenységét segíti továbbá 3 fő vízgazdálkodási közfoglalkoztatott, mely a tavaly márciusi 9 fős
létszámhoz képest szintén jelentős csökkenés.
A Képviselő- Testület a 2017. évi költségvetés elfogadásával lehetőséget teremtett a GAMESZ számára, hogy 5
fővel bővítse létszámát. A létszámbővítés előkészítésére hivatalosan álláspályázat került kiírásra. Ez idáig
hétszer került kiírásra a pályázat. A beérkezett pályázatok alapján 4 fő karbantartó, valamint 1 fő nehézgép
kezelő került felvételre.
A GAMESZ jelenleg még mindig létszámhiánnyal küzd, tekintve, hogy a feladat mennyisége a tavalyi évhez
képest jelentősen bővült, annak ellenére, hogy az iskola üzemeltetését átvette a KLIK.
Továbbra is problémát jelent az ilyen alacsony létszám kapcsán a hétvégi munkavégzésből eredő pihenőnapok
kiadása, és ezzel együtt a szabadságok beszorulása.
Nem egy kolléga kapcsán alakult ki az a helyzet, hogy év végén 35 nap szabadsága maradt fenn, melyet
szükségszerűen ki kellett adni, illetve megoldásként 15 nap áttételre került 2017 év március 30.-ig. Az év
végéhez közeledve újból probléma a szabadság,- és pihenő napok kiadása.

2017.januártól novemberig az 1 főre jutó túlórák száma meghaladta a 100 órát.
2017 évben az alábbi Önkormányzati-, civil szervezetek által kezdeményezett rendezvényeken és egyéb
okokból történt hétvégi, munkaidőn túli munkavégzés.
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Rendezvények:
- Nőnapi rendezvény
- Lakossági fórum
- Március 15-i ünnep
- Kvassay verseny
- Tavaszköszöntő rendezvény
- Kihívás napja
- Majális rendezvény
- Gyermeknapi rendezvény a Margaréta óvodában
- Madarak, fák napja
- Pedagógus nap
- Kvassay napok
- Nemzeti összetartozás napja
- Gyermekmosoly rendezvény a Központi óvodában
- Hagyományőrzés Pálos kolostor
- Napközis táborok
- Harangok napi rendezvény
- Államalapítás ünnepe
- Közmeghallgatás
- Október 06-i megemlékezés
- Október 23-i megemlékezés
Egyéb hétvégi, és munkaidőn túli munkavégzések:
- Hó eltakarítás, síkosság mentesítés számos alkalommal
- Fűtésindítás, vezérlés, hibaelhárítás iskolában, óvodákban, egyéb intézményekben számos alkalommal
- Egészségház baleseti helyszínelés felügyelete
- Szökőkút meghibásodás, kármentesítés, javítás segítése
- Erdősor utca emulziózást megelőző gyors gallyazás, bozótirtás
- Kánikula, száraz időjárás esetén hajnali, és esti növény locsolások több helyszínen számos alkalommal
- Óvodák, és konyhák karbantartási munkálatai ügyeleti időszakban csak hétvégeken volt megoldható
- Szociális, és krízis tűzifa kihordása számos alkalommal
- Dögök, elhullott állati tetemek behordása
- Lomtalanítás idején lom beszállítása a rászoruló családoktól

AZ IRODA MŰKÖDÉSE
A GAMESZ iroda egyrészről elvégzi a GAMESZ adminisztrációs háttérfeladatait, illetve feladata az
ügyfélkezelés is, mely lehet írásos, telefonos, személyes is.
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
vizsgálata, elbírálása, megrendelés, szerződéskészítés, kivitelezés szervezés, művezetés, műszaki ellenőrzés,
és projekt lezárás. Mivel a GAMESZ-nak a lehetőségei, és költségvetése nem teszi lehetővé tervező, bonyolító,
műszaki ellenőr bevonását, ezeket a feladatokat házon belül végezzük el. 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 ezeket a tevékenységeket egy
személyben a GAMESZ igazgatója látja el. Az önkormányzati beruházások esetén az ilyen jellegű feladatokra
külsős tervező, műszaki ellenőr kerül bevonásra külön díjazásért. A beszámoló végén kérem, engedjék meg,
hogy példaként néhány műszaki tartalom mellékelésre kerüljön.
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 911 adag ételt állít elő éves szinten jelentős mennyiségű
alapanyag feldolgozással.
FIZIKAI ÁLLOMÁNY
A GAMESZ jelenlegi fizikai állománya 14 főre bővült, a 2017-ben Testület által jóváhagyott 5 fős létszámmal. A
fizikai állomány irányítását a munkavezető végzi. A fizikai állomány átlag életkora: 48 év.
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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
• Lapvibrátor, egyéb kézi szerszámok
• 2017. évi fejlesztésben talaj lyukfúró,
döntőfűrész, ágvágó került vásárlásra jelentős kedvezménnyel
A géppark 2 db VW Transporter kisteherautóval bővült 2017. áprilisában. A járműveket az Önkormányzat
vásárolta, melyeknél a GAMESZ-t jelölte meg üzembentartónak. A járművek a DMRV Zrt kiárusítása kapcsán
kerülhettek megvásárlásra.
A piros Ford furgon műszaki forgalmi engedélye 2016 novemberében lejárt. A jármű műszaki állapota miatt a
forgalmi engedély megújítása nem volt lehetséges. A furgon végleges forgalomból történő kivonása, a biztosítás
megszüntetése megtörtént.
Az MTZ traktor sajnos használaton kívül volt, számos meghibásodás miatt. A javítások megtörténtek, a gép
működőképes. Tavasz elejére olyan jellegű hibák jelentkeztek rajta, melyek mellett történő tovább használat
garancia vesztéssel járt volna. Az erőgép így leszállításra került a forgalmazó telephelyére garanciális javítás
céljából. A javítás kapcsán a forgalmazóval garanciális vita alakult ki, mivel minden erejükkel igyekeznek kibújni
a garanciális kötelezettségeik alól. Aktív levelezés folyt, mely levelezés lektorálásához szükséges volt jogi
képviselő igénybevétele. Sajnos ebben a konfliktusban a GAMESZ ügyvéd nélkül, eszköztelen, fegyvertelen lett
volna.
ANYAGOK (DEPO)
A GAMESZ a megalakulása óta eltelt időszakban folyamatosan gyűjtögeti az esetleges útjavításokra
felhasználható anyagokat, melyek a VIDAUTÓ melletti önkormányzati telekingatlanon kerültek tárolásra. Több
műtárgy, út, járdabontásból származó tiszta beton, tiszta bontott aszfalt került beszállításra. A Wienerberger
téglagyártól is érkezett raklapról leborult törött tégla, és áthidaló elem.
A fenti felsorolt anyagok térítésmentesen kerültek a telephelyre, sem az anyagért, sem a szállításért nem kellett
fizetni.
Az Erdősor utca emulziózása kapcsán a vállalkozó jelentős mennyiségű 4-es és 8-as frakciójú bazalt zúzalékot
hagyott a helyszínen, mely szintén a telepre került deponálásra. Számos lokális útjavítás történt meg már ezzel
az anyaggal. A 2016-ban szétosztályozott vasúti töltéskő maradéka szintén a telephelyen van deponálva 3
különböző frakció bontásban.
A bontásokból származó aszfalt, beton, amennyiben eléri a költséghatékony mennyiséget, egy, a helyszínre
telepített darálóval aprításra kerülhet, és a földutak javításánál felhasználható.
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ADATOK
•

Zöldfelület:
Fűvágással érintett terület, az Önkormányzat tulajdonában lévő összes ingatlanon, illetve
közterületen:
272 663 m2

•

Köztéri hulladékelszállítás:
50 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

•

Lomtalanítás:
A 2017 évi lomtalanítás alkalmával 72 rászoruló családtól került behordásra lomtalanításra szánt
hulladék, majd három héten keresztül. A rászorulók délutáni otthonléte miatt ez a legnagyobb részt
munkaidőn túl, túlórában került elvégzésre.

•

Családsegítő:
A 2017 évben a családsegítő részére számos alaklommal történt szállítás az élelmiszerbankból,
krízis tűzifa kiszállítás, szociális tűzifa kiszállítás, valamint bútor felajánlásokban, és
költöztetésekben történt segítségnyújtás. Összesen 69 alkalommal történt a fenti felsorolás szerinti
kiszállítás.

•

Önkormányzati utak:
Összesen 90 km (ebből szilárdburkolatú cca. 15 km, szilárd burkolat nélküli: 75 km)

•

Téli síkosság mentesítés:
90 km úthálózat, járdák, terek.
A síkosság mentesítéséhez felhasznált anyagmennyiség
Kétszer rostált finom sóder:
30 m3
Síkosság mentesítő kősó:
45 tonna
Környezetbarát só:
3 tonna

•

Konyha, gyermekétkeztetés:
Naponta, 911 adag kerül előállításra.
A 911 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

ADMINISZTRÁCIÓS FELADATOK
A 2017. évben elvégzett adminisztrációs jellegű feladatok.
•

Vagyon-, baleset-, és gépjármű biztosítások ügymenetének a folytatása. Biztosítási évforduló,
valamint az új járművek megvétele kapcsán új KGFB szerződések megkötése, illetve
vagyonbiztosítás kiterjesztése az új ingatlanokra vonatkozóan. Megtörtént.

•

Munkavédelmi, tűzvédelmi képzések. Megtörtént.

•

Új munkaköri leírások készítése. Megtörtént.

•

Az önkormányzati tulajdonú intézmények, épületek, elektromos, tűzvédelmi, érintésvédelmi, és
villámvédelmi állapot-felmérési dokumentációinak elkészítése. Szakértő bevonásával megtörtént,
a dokumentáció elkészült.

•

Utakkal kapcsolatos NFM, és OSAP adatszolgáltatás elkészítése. Megtörtént.

•

Munkaerő fejlesztés, állás pályázatok kiírása, interjúztatás, elbírálás. Megtörtént.
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•

Szakvélemény készítése a Kismókus Óvoda fűtési rendszerével kapcsolatban. Szakértő
bevonásával megtörtént, a szakvélemény elkészült.

•

Új karbantartási szerződések készítése. Megtörtént.

•

Közvilágítással kapcsolatban 62 db lámpatest pótlás terveztetése. Szakértő bevonásával
megtörtént, a terv elkészült.

•

Geotechnikai, hidrogeológiai szakvélemény készíttetése a Tavasz, és Tó utca rétegvíz probléma
kapcsán. A fúrások, mintavételezések megtörténtek. Szakértő bevonásával megtörtént, a
szakvélemény elkészült.

•

Közüzemi átírások az Önkormányzat által vásárolt, és eladott épületek kapcsán. Megtörtént.

•

Irodaszerek folyamatos beszerzése az intézmények részére. Folyamatosan történik.

•

Takarító, és tisztítószerek folyamatos beszerzése az intézmények részére. Folyamatosan történik.

•

Önkormányzati tulajdonú épületek elektromos, tűzvédelmi, érintésvédelmi, és villámvédelmi
jegyzőkönyveinek az elkészíttetése. Szakértő bevonásával megtörtént, a jegyzőkönyvek
elkészültek.

•

Óvodai, és köztéri játszóterekkel kapcsolatos tanulmány elkészíttetése, a játszóterek szabványnak
való megfeleltetése, tanúsítványok elkészíttetése. Szakértő bevonásával megtörtént, a
tanulmány elkészült.

•

Szerződéskötés az épületállomány kéményeinek éves felülvizsgálataira, tanúsítványok
elkészítésére. Itt szeretnénk kiemelni, hogy korábban a kéményseprők minden kéményt külön
számláztak, összességében több, mint 400 000 Ft forint díjért. Mivel több cég is bejelentkezett,
tendert szerveztünk. A nyertes így ugyanazt a feladatot már csak 90 000 Ft-ért végzi el.
Megtörtént, az éves felülvizsgálat is megtörtént, a tanúsítványok elkészültek.

•

Szerződéskötés ügyvédi irodával, mely keretén belül jogi segítségnyújtás, és tanácsadás kerül
biztosításra a GAMESZ részére a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotása, egyéb
szükséges szabályzatok felderítése, Tájházzal kapcsolatos minta szerződések, megalkotása,
piacengedélyeztetés jogi feltételeinek felderítése, traktor garanciális vitával kapcsolatos levelezés
jogi lektorálása, vagyonkezelői szerződés frissítése, esetleges módosítása kapcsán. Megtörtént.

•

Energia-megtakarítási Intézkedési Terv elkészíttetése. Szakértő bevonásával megtörtént, a terv
elkészült.

Az elkészült terveket, szakvéleményeket, tanulmányokat érdeklődés, és kérés esetén át tudjuk adni
áttanulmányozásra.
VÁROS, - ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS, EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
ZÖLDFELÜLETEK, PARKOSÍTÁS
•

Kálvária utcai ligetvágás, és tuskózás az útnyomvonal korrekció végett.
A liget miatt a földút nyomvonala magántulajdonú területen lett kijárva a gépjárművek által.
A favágásokat a GAMESZ önerőből végezte, a tuskózás géppel történt vállalkozó bevonásával.
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•

Szent István utcai erdővágás, és tuskózás a földmunkák végett, az önkormányzati tulajdonban lévő
területen.
A favágásokat a GAMESZ önerőből végezte, a tuskózás géppel történt vállalkozó bevonásával.

•

Gyár utcai ligetvágás, és tuskózás az épületbontás miatt, az önkormányzati tulajdonban lévő
területen, a volt téglagyári szolgálati lakóépület kapcsán.
A favágásokat a GAMESZ önerőből végezte, a tuskózás géppel történt vállalkozó bevonásával.
Fa egészségügyi állapot-felvételi szakvélemény készíttetése a Tájház és a Tavasz –Viola utcai
nyárfasor kapcsán. Szakértő bevonásával megtörtént, a szakvélemény elkészült.

•

•

Veszélyes fák kivágása a Tavasz utcában, Tó utcában, Nefelejcs utcában, Rákóczi utcán a bottyáni
buszfordulónál. Szakkivitelező bevonásával történt.

•

A kitermelt faanyagból összesen 41 db fa virágláda készült a GAMESZ állománya által. A
virágládák a település több helyszínén kerültek telepítésre (pl. Dózsa utca, Táncsics utca, Tájház,
stb.) A faanyag legnagyobb része jelenleg is a Városháza hátsó udvarában van deponálva. A
többsége 60 cm feletti törzsátmérőjű.

•

Őrszentmiklósi Temető facsemeték kalodáinak cseréje.
A cseréket a GAMESZ önerőből végezte.
Karácsonyfa hüvely cseréje a körforgalomban. A 14 cm-es régi hüvely helyén 30 cm-es hüvely
került lebetonozásra, mely rendelkezik menetes, szorító szerelvénnyel.
A hüvely legyártását, és kihelyezését a GAMESZ önerőből végezte.

•
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•

Iskola előtti Főtéren egynyári virágok telepítése. Szakkivitelező bevonásával történt.

•

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

•

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

•

Egészségház előtt évelő-, és egynyári virágok telepítése. Szakkivitelező bevonásával történt.

•

Körforgalomban évelő virágok telepítése. Szakkivitelező bevonásával történt.

8

•

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

INTÉZMÉNYEK, ÉPÜLETEK, EGYÉB KÖZTERÜLETI LÉTESÍTMÉNYEK
•

Rákóczi Ferenc utca 231., Önkormányzat által vásárolt lakóház belső elektromos rendszer, és
kőműves felújítása, kifestése, szociális lakássá alakítása, a Gyár utcai volt téglagyári szolgálati
lakásból kiköltözők részére. Szakkivitelező bevonásával történt.

•

Gyár utcai bontandó ingatlan, volt téglagyári szolgálati lakóépület lakhatatlanná tétele, elektromos
kikötése, kommunális hulladék kitakarítása. A GAMESZ önerőből végezte.

•

Központi Óvoda ételliftek teljes vezérlésszintű, és motorikus felújítása, az egyik lift tönkremenetele
kapcsán. A liftek 17 éve kerültek telepítésre, mely idő alatt, csak a szokásos karbantartás került
elvégzésre, egyéb javítás, felújítás nem történt.

•

Központi Óvoda és konyha részére új kukatároló létesítése. A GAMESZ önerőből végezte.
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•

Óvodai és ITET Park játszótereinek EU-s szabványoknak történő megfeleltetése. Szakkivitelező
bevonásával történt.

•

Margaréta óvoda melletti önkormányzati tulajdonú területen parkoló kialakítása darát beton
felhasználásával. Lakossági társadalmi munkával, GAMESZ önerővel, és szakkivitelező
bevonásával történt.

•
•

Központi konyha karbantartási munkálatai. A GAMESZ önerőből végezte.
Rendőrőrs feletti udvari szolgálati lakás festése, karbantartása az új lakó részére.
A karbantartás GAMESZ önerővel, a festés szakkivitelező bevonásával történt.
Rendőrőrs szolgálati lakáshoz tartozó kutya kennel építése, tereprendezéssel, csapadékvíz
elvezetéssel. A GAMESZ önerőből végezte.

•
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•

Rendőrőrs új gépjármű tároló kapuk gyártása, beszerelése. A GAMESZ önerőből végezte.

•

Tájházban a hátsó, volt tanterem felújítása lakossági felajánlással, költségvállalással, emlékfal
létesítésével FOLYAMATBAN. Lakossági társadalmi munkával folyik.

•

Őrszentmiklósi településrész temetőjében parkoló létesítése darált beton felhasználásával.
GAMESZ önerővel, és szakkivitelező bevonásával történt.

•

Rákóczi Ferenc utca 106. szám alatti ingatlan (Puskás-ingatlan) közműkikötései, óra leszerelések,
az épület előkészítése elbontáshoz. A GAMESZ önerőből végezte.
Főtér szökőkút vízgépészetének, vezérlésének, és világításának teljes körű javítása. Szakkivitelező
bevonásával történt.

•
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•

Egészségház főbejáratának balesetet követő helyreállítása.
Szakkivitelező bevonásával történt. Az épület tulajdonosának költségére történt a javítás, melyet a
biztosító kiegyenlített. A GAMESZ a műszaki tartalom rögzítést, műszaki előkészítést, tenderezést,
és a kivitelezés szervezést végezte.

•

Egészségház váróban szellőző ablakok utólagos beépítése.
Szakkivitelező bevonásával történt. Az épület tulajdonosának költségére történt a kialakítás. A
GAMESZ a műszaki tartalom rögzítést, műszaki előkészítést, tenderezést, és a kivitelezés
szervezést végezte.

•

Rákóczi Ferenc utca 231. szociális lakóház tetőszerkezetének megerősítése, felújítása.
Szakkivitelező bevonásával történt.

•

Buszmegállók gyártása, és kihelyezése lakossági, társadalmi munkával.
1. Fürdő utcában
2. Bottyáni településrész katolikus templom előtt
3. Iparterület Kvassay - telep
4. Bottyáni buszforduló folyamatban
A felépítmények lakossági társadalmi munkával készültek, a földmunkák, alapozás, betonozás
GAMESZ önerővel történt.
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•

Központi Óvoda homokozójának tető felújítása. Szakkivitelező bevonásával történt.

•

Központi Óvoda udvari elválasztó kapu gyártása, és beszerelése. A GAMESZ önerőből végezte.

•

Óvodai mókuskerék játékok javítása. A GAMESZ önerőből végezte.

•

Óvodai és ITET játszótereken gumi lapburkolatok lehelyezése. A GAMESZ önerőből végezte.

•

Városháza felújításával összefüggésben a teljes pinceszint lomtalanítása, kitakarítása, a teljes
padlástér lomtalanítása, kitakarítása, a régi szénledobó akna, és nyílás bebetonozása helyén járda
készítése. A GAMESZ önerőből végezte.
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KÖZUTAK, HIDAK, CSAPADÉKVÍZ KEZELÉS
Beszerzés került kiírásra Őrbottyán önkormányzati fenntartású útjainak útminőség-javítására vegyes tégla-, és
betondarálék felhasználásával. További beszerzések kiírása is megtörtént, a közbeszerzési tanácsadóval
történt egyeztetésnek megfelelő módon, és ütemezésben. Így beszerzés került kiírásra az Őrbottyán
Önkormányzati fenntartású útjainak útminőség javítására mart aszfalt felhasználásával.
A pályázati bontás során a Beszerzési Bizottságnak kétségei támadtak a verseny tisztaságával kapcsolatban,
így a pályázati kiírást a GAMESZ eredménytelennek nyilvánította.
•

Téli hó eltakarítás, síkosság mentesítés biztosítására kétszer rostált finom sóder, kősó, és
környezetbarát só került megrendelésre, folyamatos kiszállításra, és bedeponálásra a Szent István
utcai területre. Az anyag keverése, és a szórógép töltése a Szent István utcai területen történt. A téli
hó eltakarítás, és síkosság mentesítés elvégzésében a GAMESZ erőgépe, és teljes létszáma is
részt vett, továbbá járművek mentésében is segédkezett az erőgép.
Az utak hó eltakarítása, és síkosság mentesítése vállalkozó bevonásával történt.
A GAMESZ erőgépe szintén részt vett az utak takarításában. A járdák, terek, buszmegállók hó
eltakarítását, és síkosság mentesítését a GAMESZ fizikai dolgozói végezték napszaktól függetlenül.
A vállalkozó által használt síkosság mentesítő anyagot, annak kiszállítását, és bekeverését a
GAMESZ végezte.

•

Tavaszi kátyúmentesítés, zivatarok utáni helyreállítás, gréderezés történt a település számos
földútján.
GAMESZ önerővel, és vállalkozó bevonásával történt.
Vállalkozó bevonásával nagyobb mértékben indult meg a szilárd burkolatú utcákban a javítási
munkálat. Elsősorban a legforgalmasabb, legrosszabb állapotú utcákban történtek javítások.
Természetesen azon utcák kivételével, melyek építésére az Önkormányzat pályázatot nyújtott be. A
javítás az alábbi három különböző technológiával történt.
1. Meleg aszfalt terítéssel, vágással, bontással az aszfaltozott területeken.
2. Speciális emulzióval történő impregnálás, kiöntés, homok beszórással, az
aszfaltozott területeken. A repedések, illetve a kis keresztmetszetű, azonban mély
és hosszú nyomvonalszerű sérüléseknél volt ez a technológia szükségszerű.
3. Makadámút jellegű javítás az eredetileg mart aszfalt technológiával készült utak
esetében.

•

A fenti technológiákkal összességében nagy felületen történtek javítások, az Ady Endre utcában, a
Molnár Ferenc utcában, a Szent István utcában, a Hajós Alfréd utcában.
Szakkivitelező bevonásával történt.

Hajós Alfréd utca
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Hajós Alfréd utca

Hajós Alfréd utca

Molnár Ferenc utca

Molnár Ferenc utca

Ady Endre utca
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•

•

Ady Endre utca
Számos jelzőtábla, és forgalmat segítő tükör került kihelyezése a településen. Sebességkorlátozó,
elsőbbségadás, lakópihenő övezet, zsákutca táblák kerültek kihelyezésre az Erdősor utcában, a tó
környéki üdülőterület utcáiban, illetve elszórtan számos egyéb utcákban. A GAMESZ önerőből
végezte.

Szikkasztó árkok kerültek kiásásra a tavaly év végén felmarásos technológiával javított, új nevén
Molnár Ferenc utcában. Szakkivitelező bevonásával történt.
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•

A Kálvária utcában útminőség javítás került elvégzésre betondarálék felhasználásos beszerzési
kiírás keretén belül. Az útminőség javítás az út nyomvonalának korrekciója, és a meredekebb
utcaszakasz vízmosta állapota miatt volt szükséges. Új áteresz, és vízelvezető került kialakításra,
valamint az akna fedlapok korrekciója is megtörtént. A javítás 350 fm hosszon történt meg.
Szakkivitelező bevonásával történt.

•

Az Arany János utcában útminőség javítás került elvégzésre szintén a betondarálék felhasználásos
beszerzési kiírás keretén belül. Az utcából számos bejelentés érkezett. Száraz időben a futóhomok,
nedves időben az összegyűlő csapadékvíz, illetve ingatlanokra történő vízbetörés okozott
problémát. Az út mentén szikkasztó árkok kerültek kialakításra, továbbá az akna fedlapok
korrekciója is megtörtént. A javítás 625 fm hosszon történt meg. Szakkivitelező bevonásával történt.

•

A 2016-ban történt Erdősor utca útminőség javítás kapcsán, műszaki és költségvizsgálat készült, az
útfelület emulzióval történő bezárására. A vizsgálat oka az út porzása volt.
Ennek kapcsán szeretném összefoglalni az útminőség és közlekedési morál közti összefüggés
tapasztalatait. Bármilyen nemű útminőség javítás, mely simább felületet biztosít, azonnal magával
húzza a gyorshajtás problémáját. Legyen az betondarálék, vasúti töltéskő, emulzió beszórás, vagy
aszfaltos, illetve makadám jellegű javítás, továbbá ide kell sorolni az Önkormányzat által végzett
térkő burkolatos út fejlesztéseket is. Sok esetben a gyorshajtáshoz elegendő az út gréderezéssel
történő kátyúmentesítése is. Ezt a jelenséget a kihelyezett sebességkorlátozó táblák sem
csökkentik. Egy kőszórásos útfelület mindig porzik, és porzott, 5 éve is, 10 éve is, és 20 éve is. A
jelentősen megnövekedett járműszám, és jármű teljesítmény, illetve a simább útfelület a tapasztalat
szerint óhatatlanul magában rejti a megengedett, illetve az együttélési morál szerinti sebesség
átlépését. Minden gyorshajtással és porzással kapcsolatos esetben tisztelettel kértem a jelzések
kapcsán, hogy ne az útfelületet, és annak készítőjét hibáztassák. Minden szilárd burkolatú,
magasabb színvonalú útépítés engedélyköteles, és meghaladja a GAMESZ lehetőségeit.
A vizsgálat és beszerzés alapján az Erdősor utca bitumenemulziós felületi bevonattal került
feljavításra. A felületi bevonat 1250 fm hosszon készült el. Szakkivitelező bevonásával történt.
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•

A település szilárd burkolatú útjain, valamint a körforgalomban a Fő úton és a Rákóczi utcán, gépi
útseprés, takarítás történt. Célja az volt, hogy a szegélyek mentén az évek alatt összegyűlt homok,
3
és az abban tenyésző gyomok feltakarításra kerüljenek. Összesen 11 m homok került kiürítésre a
gépből a takarítás végeztével. Vállalkozó bevonásával történt.

•

Vízelvezető árkok kiásása, és tisztítása történt meg több helyszínen, ahol több esetben ingatlant
veszélyeztetett a felgyülemlő csapadékvíz, rétegvíz
Tavasz utca
Radnóti utca
József Attila utca
Szakkivitelező bevonásával történt.

Radnóti utca

József Attila utca

József Attila utca

Viola utca
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•

A Viola és Nyár utcában vízelvezető árok beszakadás történt. Az árok javítása beton elemekkel
történt.
A Viola utca javítást a GAMESZ önerőből végezte.
A Nyár utcai árok lakossági kivitelezéssel valósult meg.

•

Az Esze Tamás utcában a vízelvezető rácsos folyóka javítása vált szükségessé. A rács acél keret
szerkezetét újra kellett betonozni, a rács pedig menetes szárral leszorításra került. Így megszűnt a
rács mozgása és zavaró zajjal járó csattogása. GAMESZ önerővel, és vállalkozó bevonásával
történt.

•

A vasútállomásnál található gyalogoshíd felújítása, és szélesítése történt meg. A GAMESZ önerőből
végezte.

•

További lokális útjavítások történtek a település több utcájában betondarálék, és finom
bazaltzúzalék felhasználásával.
1. Kodály Zoltán utcában 15 fm
2. Móra Ferenc utcában 60 fm
3. Árvácska utcában 50 fm
4. Hajós Alfréd utcában 40 fm
5. Domb utcában 50 fm
6. Csap utcában 30 fm
Szakkivitelező bevonásával történt.
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Kodály Zoltán utca

Kodály Zoltán utca

Móra Ferenc utca

Móra Ferenc utca

Árvácska utca
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Árvácska utca

Hajós Alfréd utca

Hajós Alfréd utca

Hajós Alfréd utca

Domb utca
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Csap utca
Az elmúlt időszakban számos lakossági bejelentés érkezett, az úton hömpölygő csapadékvíz,
hordalék, és ingatlan vízbetörés kapcsán. Több levélben követelték a GAMESZ-től, hogy
terveztesse meg a csapadékvíz elvezető hálózatot, és gondoskodjon a településen a csapadékvíz
elvezetés kiépítéséről. A csapadékvíz elvezetés az egész települést érintően koncepcionális,
mondhatni globális probléma. Az egész település csapadékvíz elvezetésének megoldása
önmagában csak a GAMESZ lehetőségeit, kapacitását, és kompetenciáját meghaladja. Ez olyan
léptékű fejlesztés, mely csak összefogással oldható meg, és hosszabb átfutási idővel. A probléma
elsősorban ott kezdődik, hogy az elődeink által végiggondolt, és megvalósított árkokat az évek,
évtizedek alatt a lakosság betemette, több helyen le is burkolta mindenféle áteresz nélkül, és nem
csak a Fő út, és Rákóczi Ferenc utca mentén, hanem egyéb helyeken is. Ahol még megtalálható
az árok, ott nem gondozzák az átereszeket, nem tisztítják a rendeletek ellenére sem. 2016-ban
Polgármester úr jelentős ráhatására a Rákóczi utca menti árkokat a körforgalomtól a rendőrségig a
közút kezelője kiásta, kitakarította. Az átereszeket a lakosság azonban nem takarította ki, így a víz
nem tudott akadálytalanul átfolyni, meglassult, hordalékát lerakta az árkot újra betemetve, majd a
víz kibukott újra az útfelületre. Az út menti kimosódás mindenhol kirajzolja a betemetett hiányzó
árok helyét. Szükségessé válhat hivatal jegyzői hatáskörben a lakosság hathatós felszólítása a
rendeletek betartására az árok, áteresz tisztítással, és az épületek csapadék kivezetésével
kapcsolatban. A lakossági ingatlan vízbetörések kapcsán megnéztük a csapadék adatokat az
OMSZ honlapján. Az adatok alapján 2017.05.01., és 05.08. közötti 7 napos időszakban jelentős,
megközelítőleg 200 mm csapadék hullott, minden esetben viszonylag rövid ideig tartó, azonban
annál nagyobb intenzitású zápor, zivatar, jégeső formájában. Az elmúlt 30 év átlagos éves
csapadékmennyisége 500-550 mm. Az elmúlt 30 év átlagos májusi csapadék mennyisége 57 mm.
Gyakorlatilag május első hetében a 30 éves májusi teljes átlag majd négyszeres mennyisége hullott
le. Ez Vis Major eseménynek számít.
KÖZVILÁGÍTÁS
•

A település úthálózatán 62 db különböző teljesítményű használt lámpatest került felhelyezésre. A
lámpatestek kihelyezését a hiányos közvilágítás indokolta, azokon a területeken, ahol nem teljesült
az előírás szerinti minden második oszlopra telepített lámpatest. A helyszínek sorából külön
kiemelendő az Arany János utca, Nap utca, és Őrhegyi utca közötti szakasza, valamint az Állomás
utca, Hunyadi utca, és Barackos köz közötti szakasza, ahol ugyan ez idáig kiépült a közvilágítási
kábelezés, azonban egy lámpatest sem került felhelyezésre. A fenti két utcában így összesen 13 db
lámpatest került telepítésre a 62 db-ból. A többi lámpatest elszórtan került elhelyezésre a
településen többek között a Kvassay - telepi buszmegállóhoz is, valamint a 3 db Kálvária utcában
az útvonal korrekció kapcsán.
Szakkivitelező bevonásával történt.

Arany János utca

Kálvária utca
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•

A 62 db lámpatesten felül további 3 db lámpatest került felhelyezésre a Fő úton a település határán
a lassító szigetnél, illetve további, 2 db került felszerelésre a Kismókus Óvoda bejáratánál, és a
Csomád felé vezető Fő úton az utolsó lakóingatlanoknál.
Szakkivitelező bevonásával történt.

Az eredeti ajánlatkérések több lámpatest kihelyezésére vonatkoztak, azonban az előzetes egyeztetések, és
helyszíni bejárások során kiderült, hogy bizonyos szakaszokon a közvilágítási kábelezés nem épült ki. Ilyen az
Őrhegyi utca alsó szakasza, illetve az Erdősor utca több szakasza is.
ÖSSZEFOGLALÁS
Mint az a beszámolóban leírásra került a lakosság, és az intézmények irányából a GAMESZ tevékenységét
továbbra is óriási elvárás kíséri. Az elvárásoknak a GAMESZ továbbra is igyekezett maximálisan megfelelni,
nem csak a fizikailag érzékelhető, látható tevékenységekben, hanem adminisztrációban, a szükséges
tanúsítványok, tanulmányok, jegyzőkönyvek elkészítésben is.
Növekedett a létszám, a géppark, azonban a település létszámához, léptékéhez, és problémáihoz a GAMESZ
még mindig kis léptékű.
A GAMESZ tevékenysége sok esetben még mindig tűzoltás jellegű, tekintve a számos váratlan eseményt,
melyen a szélsőséges időjárás (április 19.-i havazás, lehűlés, és a május eleji illetve júniusi zivatarok, valamint
az azt követő nyári meleg, szárazság) csak tovább nehezít.
Az elvégzett feladatok reményeink szerint meggyőzik a tisztelt Képviselő- Testületet, hogy a GAMESZ továbbra
is helytáll, és hatékonyan képes megoldani a feladatokat, azonban a feladatok mennyisége oly léptékű, hogy
nem hogy a megoldása, és elvégzése, de már az adminisztrálása, nyilvántartása, és észben tartása is kihívás
elé állítja a kollégákat.
Köszönjük a Képviselő- Testület folyamatos támogatását, és kérem, hogy vitassa meg, és fogadja el a
GAMESZ 2017. évi beszámolóját.
Previák András
GAMESZ igazgató
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Mellékletek
Elkészített műszaki tartalom példák
Útminőség-javítás vegyes tégla- és betondarálék felhasználásával
Helyszín:
2162 Őrbottyán közigazgatási területe, önkormányzati fenntartású utak
Paraméterek:
A kivitelezendő útminőség-javítás szélessége 4 - 5,5 m. Az útfelület 3%-os oldaleséssel kell, hogy készüljön.
Az útminőség javítás szegély kivitelezés nélkül történjen, útpadka rendezéssel. A padka kialakításhoz helyi
anyag kerüljön felhasználásra, az út mentén szakaszos szikkasztó árkok készüljenek, ha a terepviszonyok
szükségessé teszik.
Az útminőség javításhoz szükséges anyagot az Ajánlatkérő biztosítja, kivéve a geotextíliát, és a záró 0/10-es
kőzúzalékot, melyek beszerzése az Ajánlatadó feladata. Az útminőség-javítás kivitelezési munkák során
figyelembe kell venni és fokozottan ügyelni kell az esetleges meglévő aknák és aknafedlapok épségére. Az
esetleges aknafejek szintemelése vagy süllyesztése kerülendő, ezért az útpálya szintjével az aknafedlapokhoz
szükséges igazodni. Körülöttük a munkavégzés kézi erővel kell, hogy történjen. Amennyiben az útfelület
szintvezetése nem teszi lehetővé az akna fejhez történő igazítást, úgy külön egyeztetés, és döntés alapján az
aknafedlapok szintigazítása válhat szükségessé. A felület kialakításakor ügyelni kell arra, hogy az ingatlanok
területére a jövőbeni esőzések idején ne folyjon be a csapadékvíz.
Műszaki kialakítás, technológiai lépések:
Útminőség-javítás vegyes tégla- és betondarálék felhasználásával
Rétegek
Meglévő földúton előkészítő földmunkák végzése kotrógépekkel, átlagosan 30 cm vastagságban
helyi anyag kivétele és elszállítása az Ajánlatkérő által megjelölt lerakóhelyre.
Úttükör kialakítása gréderezéssel, 3%-os oldalesés képzéssel
Úttükör hengeres tömörítése
Követelmény: teherbírási modulus E2=30
2

Minimum 100 g/m geotextília terítése tükör felületen, mely beszerzése az Ajánlatadó feladata
Az Ajánlatkérő tulajdonában lévő vegyes tégla- és betondarálék teherautóra rakodása, helyszínre
szállítása deponálási helyről és elterítése 20 cm vastagságban geotextília felületre. Deponálási
helyek: 1. depó - Gyár utca, 2. depó - Szőlősor utca
0/10-es záró kőzúzalék helyszínre szállítása és terítése a vegyes tégla-, és betondarálék rétegre
cca. 4-5 cm vastagságban.
Záró réteg terítését követő tömörítés hengerezéssel.
Árajánlat:

nettó

..........................................

2

Ft/m + ÁFA

Padkarendezés
Paraméterek:
Az útminőség-javítást követően szükséges az elkészült felület melletti padka rendezése minimum 50-60 cm
szélességben, 5 %-os oldaleséssel. A padka a helyi talaj eligazításával és hengerlésével kell készüljön.
Árajánlat:

nettó

..........................................

Ft/fm + ÁFA

Padkarendezés „K” szegéllyel
Paraméterek:
Az útminőség-javítással párhuzamosan szükség esetén az út keresztlejtésének megfelelő oldalán a
padkarendezést „K” szegélykő beépítésével kell kivitelezni földnedves betongerendába, megakadályozandó a
majdani csapadékvíz befolyását az ingatlanok területére, különösen a gépjárműbejárók szakaszain. A „K”
szegély kialakítás csak indokolt, egyedi esetben, külön egyeztetés, és döntés alapján kerülhet megvalósításra.
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Árajánlat:

nettó

..........................................

Ft/fm + ÁFA

Szikkasztó árkok
Paraméterek:
Az útminőség-javítást követően, amennyiben a terepviszonyok miatt szükséges, szakaszosan szikkasztó árkok
kell, hogy készüljenek az út keresztlejtésének megfelelő oldalán. A kiásandó árok trapéz keresztmetszetű,
mélysége 0,3 m, az árokfenék szélessége 0,5 m, koronaszélessége 1,1 m.

Árajánlat:

nettó

..........................................

Ft/fm + ÁFA

Aknafedlapok szintigazítása
Paraméterek:
Az útminőség-javítással párhuzamosan szükség esetén az aknafedlapok szintigazítását gyűrűelem kivétellel,
vagy plusz elem behelyezésével, és fedlap heveder betonozással kell kivitelezni. Az aknafedlapok
szintigazítása csak indokolt, egyedi esetben, külön egyeztetés, és döntés alapján kerülhet megvalósításra.
Árajánlat:

nettó

………………………….. Ft/db +ÁFA

ŐRBOTTYÁN VÁROS RENDŐRSÉGI ÉPÜLET TETŐFEDÉS JAVÍTÁSI MUNKÁI
Helyszín:
Őrbottyáni Rendőrőrs – 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 81.
Feladat részek:
1. Rendőrőrs főépületnek emeleti szolgálati lakások feletti tetőszerkezetének héjalása
2,

(épület alapterülete cca. 147 m a tényleges tetőfelület, cca 285 m

2)

A tetőjavítás technológiai lépései:
1. Meglévő hódfarkú cserépfedés és kúpcserepek sértetlen leszedése és deponálása az épület
mellett a visszahelyezésig, majd visszahelyezése az új cseréplécekre esetleges
cserépvágással, sérült, törött cserepek pótlása
2. Meglévő cserépléc, fólia, ereszdeszkázat, orom deszkázat lebontása, és a hulladék elszállítása
3. Tető rétegrend hőszigetelés állapotának ellenőrzése. Az esetleg sérült, tönkrement
hőszigetelés cseréjének díját a jelen árajánlat ne tartalmazza. Az esetlegesen cserélendő
mennyiség szemrevételezéssel kerül megállapításra a feltárást követően, elszámolása külön
kell, megtörténjen.
4. A meglévő hőszigetelés állapotától függetlenül kalkulálni szükséges 5 cm vastag ásványgyapot
hőszigetelés kiegészítéssel.
5. Új tetőfólia terítése
6. Új ellenléc készítése
7. Új cserépléc készítése
8. Eresz és lefolyó csatornák elbontása csatorna vasakkal együtt és a hulladék elszállítása
9. Új eresz és lefolyó csatornák felszerelése csatornavasakkal
10. Új falszegély bádogozás készítése a lépcsőházi tömb mindkét oldalán. A falszegély bádogozás
min. 10 cm eltartással alatta polisztirolhab szigeteléssel készüljön, felkészülve az épület
homlokzat esetleges későbbi dryvit rendszerű hőszigetelésére.
11. Új ablak, és tetőorom bádogozás készítése
12. A következő bádogozások nem kerülnek cserére, azonban ellenőrzése, és esetleges javítása
szükséges
- Oromfalak tetőbádogozása
- Vápa bádogozás
- Ablakpárkány bádogozások
- Kéménybádogozás
- Hófogók leszedése, majd visszahelyezése
13. Új oromdeszkázat készítése lazúrozással
14. Új ereszdeszkázat készítése lazúrozással
15. Ablakokhoz új orom-, és ereszdeszkázat, és ablakok közötti új lambéria készítése lazúrozással
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16. Szelemen, és szarufavégek csiszolása, és lazúrozása
17. Bontott anyag, és hulladék elszállítása
Melléklet: Az épületről készült fényképek 15 db
Ajánlat:
1.

Rendőrőrs épület tetőfedés javítási munkái:

nettó ................................ Ft + Áfa

2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 231. alatti lakóház belső javítási munkálatai
Ajánlat tárgya: Belső javítási munkálatok a fenti címen található lakóházban a mellékelt alaprajzi vázlat és az
alábbi paraméterek alapján.

1. Szögek, csavarok eltávolítása és a helyükön történő visszajavítás gletteléssel minden belső helyiség
falfelületén
2. Belső hiányos, táskás és penészes oldalfal vakolat leverése és a falfelület tisztítása a padlóvonal felett
0,00-1,00 m magas sávban, takarítással, törmelék és sitt elszállítása.
(Szoba01, Szoba02, Szoba03 helyiségekben)

összesen 50 m

2

3. Belső táskás, laza oldalfal vakolat leverése és a falfelület tisztítása a falrepedés mentén takarással,
majd a törmelék és sitt elszállítása
(Szoba02 helyiségben)

összesen 1 m

2

4. Festett oldalfal felület és mennyezet portalanítása, előkészítése tisztasági festésre minden helyiségben
összesen 154 m

2

5. Húzott beton padlóburkolat táskás, fellazult felületeinek felverése, takarítással, törmelék és a sitt
elszállítással.
(Szoba01, Szoba 03 helyiségekben)

összesen 8 m

2

6. Oldalfal vakolat készítése a levert, megtisztított felületeken a megmaradó vakolattal azonos
vastagságban rabicháló erősítéssel, simítással, gletteléssel.
(Szoba01, Szoba02, Szoba03 helyiségekben)

összesen 50m

2

7. Oldalfal vakolat készítése a falrepedés mentén a levert, megtisztított felületen a megmaradó vakolattal
azonos vastagságban rabicháló erősítéssel, simítással, gletteléssel, bandázs szalag erősítéssel.
(Szoba02 helyiségben)

összesen 1 m

2

8. Vakolatjavítások készítése az új elektromos védőcsövek és kötődobozok mentén simítással,
gletteléssel, bandázs szalag erősítéssel minden helyiségben.

összesen 12m

2

9. 4 cm vastag estrich beton padló készítése vízszintesre húzott, simított felülettel
(Szoba01, Szoba02 helyiségekben)

összesen 25 m

2

10. Tisztasági festés készítése oldalfalon, ablakkávákban és mennyezeten két rétegben fehér színű
diszperziós festékkel minden helyiségben

összesen 205 m

2

11. Munkaterület kitakarítása, por, törmelék, sitt elszállítása
12. A megmaradó és új padló, falburkolatok, szerelvények, nyílászárók, szaniterek védelméről a kivitelezési
munkák során gondoskodni szükséges.
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HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének……………/2017. (XI. 29.) számú határozata az
Őrbottyáni GAMESZ 2017. évi munkájáról
Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő- Testülete a GAMESZ igazgatójának beszámolóját a GAMESZ
2017. évi munkájáról elfogadja

Őrbottyán, 2017. november 29.
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