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Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. május 17-i ülésére
Tárgy: Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója az elvégzett munkákról
Ikt.sz: LMKOH/ 2574-2/2018.
Tisztelt Képviselő-testület!
A parkgondozó és kertészeti ágazat vezetője Földházi Zoltán elkészítette az általa irányított ágazat
beszámolóját. A beszámoló mellékletét képezi az elvégzett feladatok bemutatása havi szintű
lebontásban, mely tekintettel az anyag nagy terjedelmére, nem került kinyomtatásra és megküldésre.
A beszámoló melléklete kinyomtatva megtekinthető az Önkormányzati Irodában, vagy Földházi
Zoltán ágazatvezetőnél.

Az előterjesztéshez az alábbi melléklet tartozik.
-

Beszámoló az elvégzett munkákról

Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Határozat-tervezet
...../2018. (…..) ÖH.
Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója az elvégzett munkákról

Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja parkgondozó és kertészeti ágazat
beszámolóját.
Határidő: 2018. május 17.
Felelős: Képviselő-testület
Lajosmizse, 2018. május 08.

Basky András sk.
polgármester

Az előterjesztés melléklete

Beszámoló

Tárgy:
Lajosmizse Város Önkormányzata, park
munkatevékenységek 2017. évre vonatkozóan.

és

kertészeti

ágazata

által

elvégzett

Bevezetés: a park és kertészeti ágazat alapjában véve Lajosmizse város parkosításáért,
virágosításáért felel a város központi és egyéb területein. Ezen túlmenően ágazatunk felelős a
város tisztaságáért, utak, földutak bel és külterületeken történő karbantartásáért.
Rendezvények sikeres lebonyolítása érdekében a szervezőkkel szorosan együttműködünk. Az
önkormányzat saját tulajdonú könnyű és nehéz gépeit karbantartását és javítását folyamatosan
elvégezzük. Alábbiakban részletezzük az egész éves tevékenységünket.
Előzmény:
Ágazat létszáma:
 1 fő vezető
 8 fő alkalmazott munkás és szakmunkás
 2017- 01-01. –én 84 fő, 2017-12-31.-én 46 fő közfoglalkoztatott munkás
- Tapasztalatok összegzése alapján 2016 decemberében elkészítettük 2017 évre
vonatkozó tervezett feladatlistát évszakoknak megfelelően havi bontásban. (lásd:
1. sz. melléklet)
- Ezen feladatokat ágazat napjainkig, tekintettel egy jól felszerelt gépparkkal és
eszközökkel, valamint az adott fent megnevezett munkás állománnyal legjobb
akarattal és tudással elvégezte. Továbbá a feladatlista összeállításakor még fel
nem merülő további feladatokkal kiterjesztve.
- Alábbiakban lásd témakörönkénti felsorolás szinten, konkrét feladatok elvégzett
munkálatait 2017. évben.

Telephely költöztetés:
- Elképzelések alapján az önkormányzat park és kertészeti ágazat telephelyét régi
tűzoltó szertár (Attila út 1.) helyszínről áttelepíti jelen tűzoltó laktanya (Mizsei út)
területére. Ehhez az ingatlanon meglévő régi raktár épület átalakítása, felújítás
szükséges.
Jelen stádium:
 érintettek együttműködésével tervek elkészültek,
 kivitelezéshez árajánlatok bekérése megtörtént.
 Konkrét kivitelezés 2017. december 31.-ig nem kezdődött el.

Elvégzett munkák:
1, Napi szintű állandó feladatok:
-

-

tervezet szerinti területek tisztán tartása (szemét felszedése, annak begyűjtése,
söprögetés):
 Dózsa György út teljes belterülete
 központi park
 játszótér
 Városház tér
 Attila út
 buszmegállók
 közterületeken elhelyezett szemetes kukák ürítése szelektív válogatással
 egyéb munkacsoport vezető által meghatározott területek
tervezet szerinti (idényjellegű) területek fűkaszálása, fűnyírása, ebből keletkező
zöld hulladék begyűjtése és elszállítása arra kijelölt területre:


























Iskolató környéke
tűzoltó laktanya előtt
központi park
ABC pakoló előtt
új és régi Városháza előtt és mögött
Ezüstfenyő, Szigma, Szabadság tér
Dózsa György út
játszó terek 4db.
Eötvös utca végén található önkormányzati terület
Móra Ferenc utca
Ceglédi út
Tarnai utca
külterületi felüljárok 4 db.
bel- és külterületi kerékpárút
sportpálya
központi iskola
vásártér és közvetlen környezete
piac és közvetlen környezete
régi pártház belső-külső körlet
kisegítő iskola belső-külső körlet
P+R vasúti állomásparkoló
Baross tér
Cédulaház udvar és utca terület
volt szülőotthon udvar
OTP udvar

-

tervezet szerinti (idényjellegű) területek lombfúvása, lombszívása, zöldhulladék
begyűjtése és elszállítása:




-

Dózsa György út
piac és közvetlen környezete
központi park és játszóterek

tervezet szerinti (idényjellegű) bel és külterületi utak, valamint a kerékpárút hó és
jégmentesítése.



külterületi utak és a kerékpárút gépi eszközökkel
belterületi utak, kerékpárút, járdák, gyalogátkelőhelyek buszmegállók, stb.
gépi és kézi erővel.

2, Heti, havi szintű állandó feladatok:
-

-

-

piac és közvetlen környezete, piac előtt 2 nappal kedden és piaczárást követően
csütörtök délután teljes körű takarítás, illetve évszaknak megfelelően hó,
jégmentesítés falevél begyűjtés elszállítás, fűkaszálás, fű begyűjtése elszállítása.
(heti 1 alkalom)
vásártér és közvetlen környezete, vásárt megelőző héten és vásárzárást követően
vasárnap délután, illetve hétfő délelőtt teljes körű takarítás és szemét
konténerekbe történő elhelyezése. Évszaknak megfelelően hó, jégmentesítés
homokos só szórással, fűkaszálás, fűnyírás, zúzás, gallyazás zöldhulladék
begyűjtése elszállítása.(havi 1 alkalom)
lakosság által közterületen (elsődlegesen Dózsa György út, SPAR melletti
szelektív lerakóhely) elhelyezett bezsákolt és ömlesztett zöldhulladék, illetve
szemét begyűjtése, szállítása, depózása, arra kijelölt területen.(heti 2 alkalom)

3, Eseti és rendszeresen elvégzett feladatok témakörönként:
-

-

-

Év végén Advent-karácsony ünnepekre felkészülés központi parkban. Faházak
és egyéb technikai létesítmények raktárból történő rakodása szállítása
elhelyezése.
Advent-karácsony ünnep utáni központi parkban felállított faházak és egyéb
technikai létesítménye bontása, rakodása szállítása raktárba történő elhelyezése.
Szamóca fesztivál, Grillázs fesztivál, ballagás, Tuning fesztivál, Mizse napok
alkalomra történő technikai feladatok megoldása:


Igény szerint faházak, színpad, sörasztalok-padok, szemétgyűjtők, egyéb
szükséges eszközök helyszínre történő szállítása, telepítése, ezt követően
az adott helyszín eredeti állapotára való visszaállítása.



-

-

Rendezvények alatt folyamatos szemét szedés biztosítása, utána az adott
terület teljes körű takarítása és az összegyűjtött szemét depózása a kijelölt
konténerekbe, majd annak elszállíttatása.

KRESZ táblák oszlopra történő felszerelése, kerékpárút teljes hosszán történő
telepítése (kerékpárút kezdete, vége, kiegészítő tábla, elsőbbségadó tábla),
továbbá kül és belterületen kidőlt és megrongálódott KRESZ táblák folyamatos
helyreállítása.
Nemzeti ünnepek alkalmával nemzeti és uniós zászlók villanyoszlopokra történő
fel és letelepítése.
Lakosság által közterületre elhelyezett bezsákolt és ömlesztett szemét
begyűjtése, depózása konténerekben, elszállíttatása több alkalommal (pl.: Kláber
telep, cigányváros, külterületi bevezető utak mellett a szemét összeszedése,
zsákolás, szállítás).

Fakitermelés láncfűrésszel és kézi eszközökkel tűzoltók bevonásával, darabolás tűzifa és
hulladék kategóriára.
- Fakitermelés helyszínei:
 vásártéri fűzfasor
 Móra Ferenc utcai fűzfasor
 központi általános iskola udvarán a kézilabda pálya környéke
 központi általános iskola játszótérrel szemben lévő parkja
 lakosság által felajánlott magánterületek kb. 10 helyszín
 Hulin dűlő útszélesítés miatt
 volt szülőotthon udvara
 Vásártér utca
-

Lajosmizse bel és külterület úthálózatának gallyazása. Ez alatt értendő járdák,
kerékpár utak, bármilyen közlekedési utakra belógó ágak, aljnövényzet
eltávolítása és elszállítása, ami zavarja és akadályozza a biztonságos közlekedést.

-

Zúzás: évi 2-6 alkalom (területfüggő) géppel végzett munka.
Területek:
 Mizsei út és mellette lévő önkormányzati terület
 sportpályával szembeni önkormányzati terület
 Vasút utca, Gesztenye utca csomópont
 Bodza köz
 Szív utca
 vásártér és környéke
 Orgona út vége önkormányzati tulajdonú ingatlan
 Felsőlajos sportpálya környéke
 Baross tér

-

Befagyott Iskola tó nádvágása, kb. nád 40%-ka, továbbá ugyanitt 2016. évről
bent maradt hínár kitermelése, elszállítása.

-

Iskola tó 2017-ben történő hínár és nád kivágásából adódó vízi zöldhulladék
felrakodása gépi és kézi erővel (2 alkalom), ennek elszállítása alkalmanként 3035 pótkocsi.

-

Színpad teljes körű felújítása 12 darab egyenként 4 négyzetméter járó elem és 2
darab lépcsős lejáró:
 régi fedés, padozat lebontása
 fém vázszerkezet csiszolása, újra festése
 új padozat elemeinek műhelybe történő szállítása, majd festése
 padozat fémvázra történő felszerelése
 felszerelt állapotban újra festés

-

Központi park játszótér fa elemeinek teljes körű felújítása
o játszótér elemeinek letakarítása, átmosása
o fa elemek csiszolása
o fa elemek festése

-

Játszóterek és park elemeinek folyamatos karbantartása, javítása.

-

Virágágyások felújítása, egész évben történő kezelése (locsolás, permetezés,
gyomlálás, stb.) központi park előtt 5 db, Városház téren 3 db, ”régi Városháza”
külső- belső terület.
 2016. őszén palántázott árvácskák kiszedése
 talaj előkészítés, marózás, trágyázás belocsolás
 új egynyári és évelő virágpalánták telepítése
 2017. tavaszán palántázott egynyári virágok kiszedése, megfelelő talaj
előkészítés után árvácskák palántázása

Dózsa György úton villanyoszlopokra cserepes muskátlik, Városháza épület
ablak párkányaira ládás muskátlik telepítése, visszaszedése, megrongálódott
ládák felújítása.
- Virágágyások, kőládák (62 db), villanyoszlopokon elhelyezett cserepes virágok
(550 db) 2 naponta történő locsolása, illetve szükség szerinti kapálása,
gyomlálása, metszése, régi Városháza udvar és környékének teljes körű
karbantartása.
- Alkalom jellegű munkák elvégzése:
 ásványvíz hordása Városháza pincéjébe és egyéb helyszínekre
 díszterem átrendezése igény szerint (esküvő, testületi ülés, stb.)
 szavazó fülkék felállítása, bontása, szállítása
 zöld területek műtrágyázása, gyomirtása
-









önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok karbantartási feladatainak
elvégzése
közintézményekkel történő szoros együttműködés (bútorok rakodása, innenoda történő szállítsa, stb.)
Református templom udvarából elszállított zöldhulladék
arra rászorult nyugdíjasoknak, magatehetetlen személyeknek jó indulatú,
bármilyen jellegű segítségnyújtása
Iskola-tó vízágyú elkészítése, telepítése, működtetése
közterületeken található elhullott állati tetemek begyűjtése
stb.

4, Tervezet szerinti (idényjellegű) bel és külterületi utak és földutak karbantartása:










árkok készítése útszélesítés
kátyúk betöltése (saját területi földdel, vagy szállítani kell hozzá földet utóbbi
esetben traktor, pótkocsi markoló biztosítása szükséges és több kilométerről
kel ezt a feladatot megoldani, idei évben ez kb.100 pótkocsi föld volt.)
kátyúzás (mart aszfalt, hideg aszfalt, murva)
toló lappal történő elhúzás
tárcsázás
gréderrel történő felület kialakítás
hengerlés
út padka leszedés
víznyelő árkok készítése

Elvégzett utak karbantartása felsorolása hosszteljesítménnyel:
Belterületi utak:



















Szent Vendel u.
Zrínyi u.
Széchenyi u.
Damjanich u.
Orgona u.
Telepi u.
Szív u.
Dózsa Gy. u.
Katona József u.
Fülemüle u.
Fecske u.
Vasút utca
Árok utca
Kodály Z. u.
Kodály köz
Kálmán köz
Piroska utca
Buckói út

230 m
570 m
50 m
160 m
400 m
1000 m
320 m
230 m
30 m
200 m
200 m
100 m
200 m
200 m
140 m
250 m
1000 m
1200 m







Prímás utca
Vasút utca
Telepi u. Klábertelep
Beneszél utca
Rozmaring utca

300 m
1300 m
2000 m
800 m
200 m



Összesen:

11,08 km

Külterületi földutak:
Bene és Közös terület:














Iskola d.
Kollár P. d.
Nagy M. d.
Kasza d.
Szappanos d.
Kalocsa d.
Kuzen d.
Hulin d.
Iskola d. (Petőfi major)
Pintér d.
Határ út (Bene-Méntelek)
Tóth János d.
Összesen:

2,8 km
2.8 km
1,7 km
1,8 km
0,6 km
1,4 km
1,5 km
2,3 km
2,3 km
1,8 km
4,2 km
5,0 km
26,2 km.

Mizse terület:















Nagy András d.
Nagy A. leágazó szeszfőzde
Szarkási d.
Földházi d.
Tarnai d.
Magyar Víz
Lukács d.
Kónya d
Ricsováry d.
Ricsováry d. (2 alkalom)
Verebes d.
Gáz d.
Pintér d.
Összesen:

1,6 km
0,7 km
2,4 km
3,4 km
1,1 km
0,7 km
2,0 km
4,7 km (külsős)
1,6 km (külsős)
3,2 km
1,7 km
1,6 km
1.0 km
25,7 km.

Alsólajos terület:









Almási/Kulapitye d.
0,9 km
Szarka d. (3alkalom)
1,7 km
Kecskeméti határ d.
0,4 km
Duszék környék földberakás 0,8 km
Bujdosó d.
1,3 km
Béke bekötő Bartal majorig 4,4 km
Kis ötös
0,9 km
Összesen:
9,8 km.

2017. évben elkészített útjavítás teljes hossza: 72,8 km.
Lajosmizse bel és külterület aszfalt útjainak kátyúzása. Ez a munka nem a teljesség
igényének megfelelő. Kizárólag az ütős, viszonylag nagy kiterjedésű és mélyebb kátyúkra
vonatkozik.
Elvégzett utak karbantartása felsorolása hosszteljesítménnyel:















Zsákos hideg aszfalttal:
Petőfi Sándor u.
Hársfa u. Móra Ferenc u.
Lehel u.
Kossuth Lajos u.
Baross tér
Bajcsi-Zsillinszky u.
Szent Vendel u.
Batthyány u.
Széchenyi u.
Vörösmarty u.
Bajza u.
Város különböző pontjain kb.10 helyszín
Összesen:










Infrasettel:
Ady Endre u.
Gróf Teleki u.
Mathiász utca
Wesselényi u.
Széchenyi u.
Arany János u.
Mátyás Király u.
Összesen:

600 m
660 m
310 m
2800 m
100 m
50 m
600 m
340 m
400 m
500 m
500 m
6860 méter

200 m
400 m
200 m
200 m
200m
800 m
400 m
2400 méter

2017. évben elkészített kátyúzás teljes hossza: 9 260 m.
5, Gépek, eszközök karbantartása, javítása:
Alábbiakban felsorolt gépek javítási, karbantartási munkálatait, műszaki vizsgára való
fejkészítését az ágazat dolgozói végezték el. Kevés esetben kellett külsős segítséget kérni.
1, Nehézgépek:








MTZ -82 traktor
T -25 traktor
HIDROMEK
T-25 pótkocsi
MULTICAR
1025 MEZ-102
YCS-950 pótkocsi

Könnyű gépek:








fűkasza 8 db.
fűnyíró traktor 3db.
láncfűrész 5db.
sövényvágó 2 db.
lombfúvó 4 db.
lombszívó 1 db.
fúrógépek, sarokcsiszolók, körfűrész, dekopír fűrész

Záró értékelés: ágazatunk a 2017. évre tervezett munkálatokat maradéktalanul elvégezte.
Ehhez szükséges volt minden dolgozó pozitív hozzáállása. A közmunkások foglalkoztatása
szükséges, hiszen nélkülük külsős vállalkozókat kellett volna bevonni, aminek komoly
pénzügyi vonzata lett volna az önkormányzat részére. Hatékonyabb és több munka
elvégzéséhez további gépekre és azok kezelőire lenne szükség (pl: önjáró gréder, kis kerti
traktor tartozékokkal, jelenleginél nagyobb teljesítményű zúzó). Összességében
mennyiségileg és minőségileg hasznos és jó munkát végeztek a munkatársaink.

Lajosmizse, 2018. május 09.

Beszámolót készítette: Földházi Zoltán
Ágazat vezető
.
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Tárgy: Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója az elvégzett munkákról

Az előterjesztést készítette:

Szilágyi Ödön
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Földházi Zoltán
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Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. május 17-i ülésére
Tárgy: Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója az elvégzett munkákról
Ikt.sz: LMKOH/ 2574-2/2018.
Tisztelt Képviselő-testület!
A parkgondozó és kertészeti ágazat vezetője Földházi Zoltán elkészítette az általa irányított ágazat
beszámolóját. A beszámoló mellékletét képezi az elvégzett feladatok bemutatása havi szintű
lebontásban, mely tekintettel az anyag nagy terjedelmére, nem került kinyomtatásra és megküldésre.
A beszámoló melléklete kinyomtatva megtekinthető az Önkormányzati Irodában, vagy Földházi
Zoltán ágazatvezetőnél.

Az előterjesztéshez az alábbi melléklet tartozik.
-

Beszámoló az elvégzett munkákról

Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Határozat-tervezet
...../2018. (…..) ÖH.
Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója az elvégzett munkákról

Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja parkgondozó és kertészeti ágazat
beszámolóját.
Határidő: 2018. május 17.
Felelős: Képviselő-testület
Lajosmizse, 2018. május 08.

Basky András sk.
polgármester

Az előterjesztés melléklete

Beszámoló

Tárgy:
Lajosmizse Város Önkormányzata, park
munkatevékenységek 2017. évre vonatkozóan.

és

kertészeti

ágazata

által

elvégzett

Bevezetés: a park és kertészeti ágazat alapjában véve Lajosmizse város parkosításáért,
virágosításáért felel a város központi és egyéb területein. Ezen túlmenően ágazatunk felelős a
város tisztaságáért, utak, földutak bel és külterületeken történő karbantartásáért.
Rendezvények sikeres lebonyolítása érdekében a szervezőkkel szorosan együttműködünk. Az
önkormányzat saját tulajdonú könnyű és nehéz gépeit karbantartását és javítását folyamatosan
elvégezzük. Alábbiakban részletezzük az egész éves tevékenységünket.
Előzmény:
Ágazat létszáma:
 1 fő vezető
 8 fő alkalmazott munkás és szakmunkás
 2017- 01-01. –én 84 fő, 2017-12-31.-én 46 fő közfoglalkoztatott munkás
- Tapasztalatok összegzése alapján 2016 decemberében elkészítettük 2017 évre
vonatkozó tervezett feladatlistát évszakoknak megfelelően havi bontásban. (lásd:
1. sz. melléklet)
- Ezen feladatokat ágazat napjainkig, tekintettel egy jól felszerelt gépparkkal és
eszközökkel, valamint az adott fent megnevezett munkás állománnyal legjobb
akarattal és tudással elvégezte. Továbbá a feladatlista összeállításakor még fel
nem merülő további feladatokkal kiterjesztve.
- Alábbiakban lásd témakörönkénti felsorolás szinten, konkrét feladatok elvégzett
munkálatait 2017. évben.

Telephely költöztetés:
- Elképzelések alapján az önkormányzat park és kertészeti ágazat telephelyét régi
tűzoltó szertár (Attila út 1.) helyszínről áttelepíti jelen tűzoltó laktanya (Mizsei út)
területére. Ehhez az ingatlanon meglévő régi raktár épület átalakítása, felújítás
szükséges.
Jelen stádium:
 érintettek együttműködésével tervek elkészültek,
 kivitelezéshez árajánlatok bekérése megtörtént.
 Konkrét kivitelezés 2017. december 31.-ig nem kezdődött el.

Elvégzett munkák:
1, Napi szintű állandó feladatok:
-

-

tervezet szerinti területek tisztán tartása (szemét felszedése, annak begyűjtése,
söprögetés):
 Dózsa György út teljes belterülete
 központi park
 játszótér
 Városház tér
 Attila út
 buszmegállók
 közterületeken elhelyezett szemetes kukák ürítése szelektív válogatással
 egyéb munkacsoport vezető által meghatározott területek
tervezet szerinti (idényjellegű) területek fűkaszálása, fűnyírása, ebből keletkező
zöld hulladék begyűjtése és elszállítása arra kijelölt területre:


























Iskolató környéke
tűzoltó laktanya előtt
központi park
ABC pakoló előtt
új és régi Városháza előtt és mögött
Ezüstfenyő, Szigma, Szabadság tér
Dózsa György út
játszó terek 4db.
Eötvös utca végén található önkormányzati terület
Móra Ferenc utca
Ceglédi út
Tarnai utca
külterületi felüljárok 4 db.
bel- és külterületi kerékpárút
sportpálya
központi iskola
vásártér és közvetlen környezete
piac és közvetlen környezete
régi pártház belső-külső körlet
kisegítő iskola belső-külső körlet
P+R vasúti állomásparkoló
Baross tér
Cédulaház udvar és utca terület
volt szülőotthon udvar
OTP udvar

-

tervezet szerinti (idényjellegű) területek lombfúvása, lombszívása, zöldhulladék
begyűjtése és elszállítása:




-

Dózsa György út
piac és közvetlen környezete
központi park és játszóterek

tervezet szerinti (idényjellegű) bel és külterületi utak, valamint a kerékpárút hó és
jégmentesítése.



külterületi utak és a kerékpárút gépi eszközökkel
belterületi utak, kerékpárút, járdák, gyalogátkelőhelyek buszmegállók, stb.
gépi és kézi erővel.

2, Heti, havi szintű állandó feladatok:
-

-

-

piac és közvetlen környezete, piac előtt 2 nappal kedden és piaczárást követően
csütörtök délután teljes körű takarítás, illetve évszaknak megfelelően hó,
jégmentesítés falevél begyűjtés elszállítás, fűkaszálás, fű begyűjtése elszállítása.
(heti 1 alkalom)
vásártér és közvetlen környezete, vásárt megelőző héten és vásárzárást követően
vasárnap délután, illetve hétfő délelőtt teljes körű takarítás és szemét
konténerekbe történő elhelyezése. Évszaknak megfelelően hó, jégmentesítés
homokos só szórással, fűkaszálás, fűnyírás, zúzás, gallyazás zöldhulladék
begyűjtése elszállítása.(havi 1 alkalom)
lakosság által közterületen (elsődlegesen Dózsa György út, SPAR melletti
szelektív lerakóhely) elhelyezett bezsákolt és ömlesztett zöldhulladék, illetve
szemét begyűjtése, szállítása, depózása, arra kijelölt területen.(heti 2 alkalom)

3, Eseti és rendszeresen elvégzett feladatok témakörönként:
-

-

-

Év végén Advent-karácsony ünnepekre felkészülés központi parkban. Faházak
és egyéb technikai létesítmények raktárból történő rakodása szállítása
elhelyezése.
Advent-karácsony ünnep utáni központi parkban felállított faházak és egyéb
technikai létesítménye bontása, rakodása szállítása raktárba történő elhelyezése.
Szamóca fesztivál, Grillázs fesztivál, ballagás, Tuning fesztivál, Mizse napok
alkalomra történő technikai feladatok megoldása:


Igény szerint faházak, színpad, sörasztalok-padok, szemétgyűjtők, egyéb
szükséges eszközök helyszínre történő szállítása, telepítése, ezt követően
az adott helyszín eredeti állapotára való visszaállítása.



-

-

Rendezvények alatt folyamatos szemét szedés biztosítása, utána az adott
terület teljes körű takarítása és az összegyűjtött szemét depózása a kijelölt
konténerekbe, majd annak elszállíttatása.

KRESZ táblák oszlopra történő felszerelése, kerékpárút teljes hosszán történő
telepítése (kerékpárút kezdete, vége, kiegészítő tábla, elsőbbségadó tábla),
továbbá kül és belterületen kidőlt és megrongálódott KRESZ táblák folyamatos
helyreállítása.
Nemzeti ünnepek alkalmával nemzeti és uniós zászlók villanyoszlopokra történő
fel és letelepítése.
Lakosság által közterületre elhelyezett bezsákolt és ömlesztett szemét
begyűjtése, depózása konténerekben, elszállíttatása több alkalommal (pl.: Kláber
telep, cigányváros, külterületi bevezető utak mellett a szemét összeszedése,
zsákolás, szállítás).

Fakitermelés láncfűrésszel és kézi eszközökkel tűzoltók bevonásával, darabolás tűzifa és
hulladék kategóriára.
- Fakitermelés helyszínei:
 vásártéri fűzfasor
 Móra Ferenc utcai fűzfasor
 központi általános iskola udvarán a kézilabda pálya környéke
 központi általános iskola játszótérrel szemben lévő parkja
 lakosság által felajánlott magánterületek kb. 10 helyszín
 Hulin dűlő útszélesítés miatt
 volt szülőotthon udvara
 Vásártér utca
-

Lajosmizse bel és külterület úthálózatának gallyazása. Ez alatt értendő járdák,
kerékpár utak, bármilyen közlekedési utakra belógó ágak, aljnövényzet
eltávolítása és elszállítása, ami zavarja és akadályozza a biztonságos közlekedést.

-

Zúzás: évi 2-6 alkalom (területfüggő) géppel végzett munka.
Területek:
 Mizsei út és mellette lévő önkormányzati terület
 sportpályával szembeni önkormányzati terület
 Vasút utca, Gesztenye utca csomópont
 Bodza köz
 Szív utca
 vásártér és környéke
 Orgona út vége önkormányzati tulajdonú ingatlan
 Felsőlajos sportpálya környéke
 Baross tér

-

Befagyott Iskola tó nádvágása, kb. nád 40%-ka, továbbá ugyanitt 2016. évről
bent maradt hínár kitermelése, elszállítása.

-

Iskola tó 2017-ben történő hínár és nád kivágásából adódó vízi zöldhulladék
felrakodása gépi és kézi erővel (2 alkalom), ennek elszállítása alkalmanként 3035 pótkocsi.

-

Színpad teljes körű felújítása 12 darab egyenként 4 négyzetméter járó elem és 2
darab lépcsős lejáró:
 régi fedés, padozat lebontása
 fém vázszerkezet csiszolása, újra festése
 új padozat elemeinek műhelybe történő szállítása, majd festése
 padozat fémvázra történő felszerelése
 felszerelt állapotban újra festés

-

Központi park játszótér fa elemeinek teljes körű felújítása
o játszótér elemeinek letakarítása, átmosása
o fa elemek csiszolása
o fa elemek festése

-

Játszóterek és park elemeinek folyamatos karbantartása, javítása.

-

Virágágyások felújítása, egész évben történő kezelése (locsolás, permetezés,
gyomlálás, stb.) központi park előtt 5 db, Városház téren 3 db, ”régi Városháza”
külső- belső terület.
 2016. őszén palántázott árvácskák kiszedése
 talaj előkészítés, marózás, trágyázás belocsolás
 új egynyári és évelő virágpalánták telepítése
 2017. tavaszán palántázott egynyári virágok kiszedése, megfelelő talaj
előkészítés után árvácskák palántázása

Dózsa György úton villanyoszlopokra cserepes muskátlik, Városháza épület
ablak párkányaira ládás muskátlik telepítése, visszaszedése, megrongálódott
ládák felújítása.
- Virágágyások, kőládák (62 db), villanyoszlopokon elhelyezett cserepes virágok
(550 db) 2 naponta történő locsolása, illetve szükség szerinti kapálása,
gyomlálása, metszése, régi Városháza udvar és környékének teljes körű
karbantartása.
- Alkalom jellegű munkák elvégzése:
 ásványvíz hordása Városháza pincéjébe és egyéb helyszínekre
 díszterem átrendezése igény szerint (esküvő, testületi ülés, stb.)
 szavazó fülkék felállítása, bontása, szállítása
 zöld területek műtrágyázása, gyomirtása
-









önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok karbantartási feladatainak
elvégzése
közintézményekkel történő szoros együttműködés (bútorok rakodása, innenoda történő szállítsa, stb.)
Református templom udvarából elszállított zöldhulladék
arra rászorult nyugdíjasoknak, magatehetetlen személyeknek jó indulatú,
bármilyen jellegű segítségnyújtása
Iskola-tó vízágyú elkészítése, telepítése, működtetése
közterületeken található elhullott állati tetemek begyűjtése
stb.

4, Tervezet szerinti (idényjellegű) bel és külterületi utak és földutak karbantartása:










árkok készítése útszélesítés
kátyúk betöltése (saját területi földdel, vagy szállítani kell hozzá földet utóbbi
esetben traktor, pótkocsi markoló biztosítása szükséges és több kilométerről
kel ezt a feladatot megoldani, idei évben ez kb.100 pótkocsi föld volt.)
kátyúzás (mart aszfalt, hideg aszfalt, murva)
toló lappal történő elhúzás
tárcsázás
gréderrel történő felület kialakítás
hengerlés
út padka leszedés
víznyelő árkok készítése

Elvégzett utak karbantartása felsorolása hosszteljesítménnyel:
Belterületi utak:



















Szent Vendel u.
Zrínyi u.
Széchenyi u.
Damjanich u.
Orgona u.
Telepi u.
Szív u.
Dózsa Gy. u.
Katona József u.
Fülemüle u.
Fecske u.
Vasút utca
Árok utca
Kodály Z. u.
Kodály köz
Kálmán köz
Piroska utca
Buckói út

230 m
570 m
50 m
160 m
400 m
1000 m
320 m
230 m
30 m
200 m
200 m
100 m
200 m
200 m
140 m
250 m
1000 m
1200 m







Prímás utca
Vasút utca
Telepi u. Klábertelep
Beneszél utca
Rozmaring utca

300 m
1300 m
2000 m
800 m
200 m



Összesen:

11,08 km

Külterületi földutak:
Bene és Közös terület:














Iskola d.
Kollár P. d.
Nagy M. d.
Kasza d.
Szappanos d.
Kalocsa d.
Kuzen d.
Hulin d.
Iskola d. (Petőfi major)
Pintér d.
Határ út (Bene-Méntelek)
Tóth János d.
Összesen:

2,8 km
2.8 km
1,7 km
1,8 km
0,6 km
1,4 km
1,5 km
2,3 km
2,3 km
1,8 km
4,2 km
5,0 km
26,2 km.

Mizse terület:















Nagy András d.
Nagy A. leágazó szeszfőzde
Szarkási d.
Földházi d.
Tarnai d.
Magyar Víz
Lukács d.
Kónya d
Ricsováry d.
Ricsováry d. (2 alkalom)
Verebes d.
Gáz d.
Pintér d.
Összesen:

1,6 km
0,7 km
2,4 km
3,4 km
1,1 km
0,7 km
2,0 km
4,7 km (külsős)
1,6 km (külsős)
3,2 km
1,7 km
1,6 km
1.0 km
25,7 km.

Alsólajos terület:









Almási/Kulapitye d.
0,9 km
Szarka d. (3alkalom)
1,7 km
Kecskeméti határ d.
0,4 km
Duszék környék földberakás 0,8 km
Bujdosó d.
1,3 km
Béke bekötő Bartal majorig 4,4 km
Kis ötös
0,9 km
Összesen:
9,8 km.

2017. évben elkészített útjavítás teljes hossza: 72,8 km.
Lajosmizse bel és külterület aszfalt útjainak kátyúzása. Ez a munka nem a teljesség
igényének megfelelő. Kizárólag az ütős, viszonylag nagy kiterjedésű és mélyebb kátyúkra
vonatkozik.
Elvégzett utak karbantartása felsorolása hosszteljesítménnyel:















Zsákos hideg aszfalttal:
Petőfi Sándor u.
Hársfa u. Móra Ferenc u.
Lehel u.
Kossuth Lajos u.
Baross tér
Bajcsi-Zsillinszky u.
Szent Vendel u.
Batthyány u.
Széchenyi u.
Vörösmarty u.
Bajza u.
Város különböző pontjain kb.10 helyszín
Összesen:










Infrasettel:
Ady Endre u.
Gróf Teleki u.
Mathiász utca
Wesselényi u.
Széchenyi u.
Arany János u.
Mátyás Király u.
Összesen:

600 m
660 m
310 m
2800 m
100 m
50 m
600 m
340 m
400 m
500 m
500 m
6860 méter

200 m
400 m
200 m
200 m
200m
800 m
400 m
2400 méter

2017. évben elkészített kátyúzás teljes hossza: 9 260 m.
5, Gépek, eszközök karbantartása, javítása:
Alábbiakban felsorolt gépek javítási, karbantartási munkálatait, műszaki vizsgára való
fejkészítését az ágazat dolgozói végezték el. Kevés esetben kellett külsős segítséget kérni.
1, Nehézgépek:








MTZ -82 traktor
T -25 traktor
HIDROMEK
T-25 pótkocsi
MULTICAR
1025 MEZ-102
YCS-950 pótkocsi

Könnyű gépek:








fűkasza 8 db.
fűnyíró traktor 3db.
láncfűrész 5db.
sövényvágó 2 db.
lombfúvó 4 db.
lombszívó 1 db.
fúrógépek, sarokcsiszolók, körfűrész, dekopír fűrész

Záró értékelés: ágazatunk a 2017. évre tervezett munkálatokat maradéktalanul elvégezte.
Ehhez szükséges volt minden dolgozó pozitív hozzáállása. A közmunkások foglalkoztatása
szükséges, hiszen nélkülük külsős vállalkozókat kellett volna bevonni, aminek komoly
pénzügyi vonzata lett volna az önkormányzat részére. Hatékonyabb és több munka
elvégzéséhez további gépekre és azok kezelőire lenne szükség (pl: önjáró gréder, kis kerti
traktor tartozékokkal, jelenleginél nagyobb teljesítményű zúzó). Összességében
mennyiségileg és minőségileg hasznos és jó munkát végeztek a munkatársaink.

Lajosmizse, 2018. május 09.

Beszámolót készítette: Földházi Zoltán
Ágazat vezető
.

11.
Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. május 17-i ülésére

Tárgy: Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója az elvégzett munkákról

Az előterjesztést készítette:

Szilágyi Ödön
irodavezető
Önkormányzati Iroda
Földházi Zoltán
ágazatvezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság
Mezőgazdasági Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. május 17-i ülésére
Tárgy: Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója az elvégzett munkákról
Ikt.sz: LMKOH/ 2574-2/2018.
Tisztelt Képviselő-testület!
A parkgondozó és kertészeti ágazat vezetője Földházi Zoltán elkészítette az általa irányított ágazat
beszámolóját. A beszámoló mellékletét képezi az elvégzett feladatok bemutatása havi szintű
lebontásban, mely tekintettel az anyag nagy terjedelmére, nem került kinyomtatásra és megküldésre.
A beszámoló melléklete kinyomtatva megtekinthető az Önkormányzati Irodában, vagy Földházi
Zoltán ágazatvezetőnél.

Az előterjesztéshez az alábbi melléklet tartozik.
-

Beszámoló az elvégzett munkákról

Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Határozat-tervezet
...../2018. (…..) ÖH.
Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója az elvégzett munkákról

Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja parkgondozó és kertészeti ágazat
beszámolóját.
Határidő: 2018. május 17.
Felelős: Képviselő-testület
Lajosmizse, 2018. május 08.

Basky András sk.
polgármester

Az előterjesztés melléklete

Beszámoló

Tárgy:
Lajosmizse Város Önkormányzata, park
munkatevékenységek 2017. évre vonatkozóan.

és

kertészeti

ágazata

által

elvégzett

Bevezetés: a park és kertészeti ágazat alapjában véve Lajosmizse város parkosításáért,
virágosításáért felel a város központi és egyéb területein. Ezen túlmenően ágazatunk felelős a
város tisztaságáért, utak, földutak bel és külterületeken történő karbantartásáért.
Rendezvények sikeres lebonyolítása érdekében a szervezőkkel szorosan együttműködünk. Az
önkormányzat saját tulajdonú könnyű és nehéz gépeit karbantartását és javítását folyamatosan
elvégezzük. Alábbiakban részletezzük az egész éves tevékenységünket.
Előzmény:
Ágazat létszáma:
 1 fő vezető
 8 fő alkalmazott munkás és szakmunkás
 2017- 01-01. –én 84 fő, 2017-12-31.-én 46 fő közfoglalkoztatott munkás
- Tapasztalatok összegzése alapján 2016 decemberében elkészítettük 2017 évre
vonatkozó tervezett feladatlistát évszakoknak megfelelően havi bontásban. (lásd:
1. sz. melléklet)
- Ezen feladatokat ágazat napjainkig, tekintettel egy jól felszerelt gépparkkal és
eszközökkel, valamint az adott fent megnevezett munkás állománnyal legjobb
akarattal és tudással elvégezte. Továbbá a feladatlista összeállításakor még fel
nem merülő további feladatokkal kiterjesztve.
- Alábbiakban lásd témakörönkénti felsorolás szinten, konkrét feladatok elvégzett
munkálatait 2017. évben.

Telephely költöztetés:
- Elképzelések alapján az önkormányzat park és kertészeti ágazat telephelyét régi
tűzoltó szertár (Attila út 1.) helyszínről áttelepíti jelen tűzoltó laktanya (Mizsei út)
területére. Ehhez az ingatlanon meglévő régi raktár épület átalakítása, felújítás
szükséges.
Jelen stádium:
 érintettek együttműködésével tervek elkészültek,
 kivitelezéshez árajánlatok bekérése megtörtént.
 Konkrét kivitelezés 2017. december 31.-ig nem kezdődött el.

Elvégzett munkák:
1, Napi szintű állandó feladatok:
-

-

tervezet szerinti területek tisztán tartása (szemét felszedése, annak begyűjtése,
söprögetés):
 Dózsa György út teljes belterülete
 központi park
 játszótér
 Városház tér
 Attila út
 buszmegállók
 közterületeken elhelyezett szemetes kukák ürítése szelektív válogatással
 egyéb munkacsoport vezető által meghatározott területek
tervezet szerinti (idényjellegű) területek fűkaszálása, fűnyírása, ebből keletkező
zöld hulladék begyűjtése és elszállítása arra kijelölt területre:


























Iskolató környéke
tűzoltó laktanya előtt
központi park
ABC pakoló előtt
új és régi Városháza előtt és mögött
Ezüstfenyő, Szigma, Szabadság tér
Dózsa György út
játszó terek 4db.
Eötvös utca végén található önkormányzati terület
Móra Ferenc utca
Ceglédi út
Tarnai utca
külterületi felüljárok 4 db.
bel- és külterületi kerékpárút
sportpálya
központi iskola
vásártér és közvetlen környezete
piac és közvetlen környezete
régi pártház belső-külső körlet
kisegítő iskola belső-külső körlet
P+R vasúti állomásparkoló
Baross tér
Cédulaház udvar és utca terület
volt szülőotthon udvar
OTP udvar

-

tervezet szerinti (idényjellegű) területek lombfúvása, lombszívása, zöldhulladék
begyűjtése és elszállítása:




-

Dózsa György út
piac és közvetlen környezete
központi park és játszóterek

tervezet szerinti (idényjellegű) bel és külterületi utak, valamint a kerékpárút hó és
jégmentesítése.



külterületi utak és a kerékpárút gépi eszközökkel
belterületi utak, kerékpárút, járdák, gyalogátkelőhelyek buszmegállók, stb.
gépi és kézi erővel.

2, Heti, havi szintű állandó feladatok:
-

-

-

piac és közvetlen környezete, piac előtt 2 nappal kedden és piaczárást követően
csütörtök délután teljes körű takarítás, illetve évszaknak megfelelően hó,
jégmentesítés falevél begyűjtés elszállítás, fűkaszálás, fű begyűjtése elszállítása.
(heti 1 alkalom)
vásártér és közvetlen környezete, vásárt megelőző héten és vásárzárást követően
vasárnap délután, illetve hétfő délelőtt teljes körű takarítás és szemét
konténerekbe történő elhelyezése. Évszaknak megfelelően hó, jégmentesítés
homokos só szórással, fűkaszálás, fűnyírás, zúzás, gallyazás zöldhulladék
begyűjtése elszállítása.(havi 1 alkalom)
lakosság által közterületen (elsődlegesen Dózsa György út, SPAR melletti
szelektív lerakóhely) elhelyezett bezsákolt és ömlesztett zöldhulladék, illetve
szemét begyűjtése, szállítása, depózása, arra kijelölt területen.(heti 2 alkalom)

3, Eseti és rendszeresen elvégzett feladatok témakörönként:
-

-

-

Év végén Advent-karácsony ünnepekre felkészülés központi parkban. Faházak
és egyéb technikai létesítmények raktárból történő rakodása szállítása
elhelyezése.
Advent-karácsony ünnep utáni központi parkban felállított faházak és egyéb
technikai létesítménye bontása, rakodása szállítása raktárba történő elhelyezése.
Szamóca fesztivál, Grillázs fesztivál, ballagás, Tuning fesztivál, Mizse napok
alkalomra történő technikai feladatok megoldása:


Igény szerint faházak, színpad, sörasztalok-padok, szemétgyűjtők, egyéb
szükséges eszközök helyszínre történő szállítása, telepítése, ezt követően
az adott helyszín eredeti állapotára való visszaállítása.



-

-

Rendezvények alatt folyamatos szemét szedés biztosítása, utána az adott
terület teljes körű takarítása és az összegyűjtött szemét depózása a kijelölt
konténerekbe, majd annak elszállíttatása.

KRESZ táblák oszlopra történő felszerelése, kerékpárút teljes hosszán történő
telepítése (kerékpárút kezdete, vége, kiegészítő tábla, elsőbbségadó tábla),
továbbá kül és belterületen kidőlt és megrongálódott KRESZ táblák folyamatos
helyreállítása.
Nemzeti ünnepek alkalmával nemzeti és uniós zászlók villanyoszlopokra történő
fel és letelepítése.
Lakosság által közterületre elhelyezett bezsákolt és ömlesztett szemét
begyűjtése, depózása konténerekben, elszállíttatása több alkalommal (pl.: Kláber
telep, cigányváros, külterületi bevezető utak mellett a szemét összeszedése,
zsákolás, szállítás).

Fakitermelés láncfűrésszel és kézi eszközökkel tűzoltók bevonásával, darabolás tűzifa és
hulladék kategóriára.
- Fakitermelés helyszínei:
 vásártéri fűzfasor
 Móra Ferenc utcai fűzfasor
 központi általános iskola udvarán a kézilabda pálya környéke
 központi általános iskola játszótérrel szemben lévő parkja
 lakosság által felajánlott magánterületek kb. 10 helyszín
 Hulin dűlő útszélesítés miatt
 volt szülőotthon udvara
 Vásártér utca
-

Lajosmizse bel és külterület úthálózatának gallyazása. Ez alatt értendő járdák,
kerékpár utak, bármilyen közlekedési utakra belógó ágak, aljnövényzet
eltávolítása és elszállítása, ami zavarja és akadályozza a biztonságos közlekedést.

-

Zúzás: évi 2-6 alkalom (területfüggő) géppel végzett munka.
Területek:
 Mizsei út és mellette lévő önkormányzati terület
 sportpályával szembeni önkormányzati terület
 Vasút utca, Gesztenye utca csomópont
 Bodza köz
 Szív utca
 vásártér és környéke
 Orgona út vége önkormányzati tulajdonú ingatlan
 Felsőlajos sportpálya környéke
 Baross tér

-

Befagyott Iskola tó nádvágása, kb. nád 40%-ka, továbbá ugyanitt 2016. évről
bent maradt hínár kitermelése, elszállítása.

-

Iskola tó 2017-ben történő hínár és nád kivágásából adódó vízi zöldhulladék
felrakodása gépi és kézi erővel (2 alkalom), ennek elszállítása alkalmanként 3035 pótkocsi.

-

Színpad teljes körű felújítása 12 darab egyenként 4 négyzetméter járó elem és 2
darab lépcsős lejáró:
 régi fedés, padozat lebontása
 fém vázszerkezet csiszolása, újra festése
 új padozat elemeinek műhelybe történő szállítása, majd festése
 padozat fémvázra történő felszerelése
 felszerelt állapotban újra festés

-

Központi park játszótér fa elemeinek teljes körű felújítása
o játszótér elemeinek letakarítása, átmosása
o fa elemek csiszolása
o fa elemek festése

-

Játszóterek és park elemeinek folyamatos karbantartása, javítása.

-

Virágágyások felújítása, egész évben történő kezelése (locsolás, permetezés,
gyomlálás, stb.) központi park előtt 5 db, Városház téren 3 db, ”régi Városháza”
külső- belső terület.
 2016. őszén palántázott árvácskák kiszedése
 talaj előkészítés, marózás, trágyázás belocsolás
 új egynyári és évelő virágpalánták telepítése
 2017. tavaszán palántázott egynyári virágok kiszedése, megfelelő talaj
előkészítés után árvácskák palántázása

Dózsa György úton villanyoszlopokra cserepes muskátlik, Városháza épület
ablak párkányaira ládás muskátlik telepítése, visszaszedése, megrongálódott
ládák felújítása.
- Virágágyások, kőládák (62 db), villanyoszlopokon elhelyezett cserepes virágok
(550 db) 2 naponta történő locsolása, illetve szükség szerinti kapálása,
gyomlálása, metszése, régi Városháza udvar és környékének teljes körű
karbantartása.
- Alkalom jellegű munkák elvégzése:
 ásványvíz hordása Városháza pincéjébe és egyéb helyszínekre
 díszterem átrendezése igény szerint (esküvő, testületi ülés, stb.)
 szavazó fülkék felállítása, bontása, szállítása
 zöld területek műtrágyázása, gyomirtása
-









önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok karbantartási feladatainak
elvégzése
közintézményekkel történő szoros együttműködés (bútorok rakodása, innenoda történő szállítsa, stb.)
Református templom udvarából elszállított zöldhulladék
arra rászorult nyugdíjasoknak, magatehetetlen személyeknek jó indulatú,
bármilyen jellegű segítségnyújtása
Iskola-tó vízágyú elkészítése, telepítése, működtetése
közterületeken található elhullott állati tetemek begyűjtése
stb.

4, Tervezet szerinti (idényjellegű) bel és külterületi utak és földutak karbantartása:










árkok készítése útszélesítés
kátyúk betöltése (saját területi földdel, vagy szállítani kell hozzá földet utóbbi
esetben traktor, pótkocsi markoló biztosítása szükséges és több kilométerről
kel ezt a feladatot megoldani, idei évben ez kb.100 pótkocsi föld volt.)
kátyúzás (mart aszfalt, hideg aszfalt, murva)
toló lappal történő elhúzás
tárcsázás
gréderrel történő felület kialakítás
hengerlés
út padka leszedés
víznyelő árkok készítése

Elvégzett utak karbantartása felsorolása hosszteljesítménnyel:
Belterületi utak:



















Szent Vendel u.
Zrínyi u.
Széchenyi u.
Damjanich u.
Orgona u.
Telepi u.
Szív u.
Dózsa Gy. u.
Katona József u.
Fülemüle u.
Fecske u.
Vasút utca
Árok utca
Kodály Z. u.
Kodály köz
Kálmán köz
Piroska utca
Buckói út

230 m
570 m
50 m
160 m
400 m
1000 m
320 m
230 m
30 m
200 m
200 m
100 m
200 m
200 m
140 m
250 m
1000 m
1200 m







Prímás utca
Vasút utca
Telepi u. Klábertelep
Beneszél utca
Rozmaring utca

300 m
1300 m
2000 m
800 m
200 m



Összesen:

11,08 km

Külterületi földutak:
Bene és Közös terület:














Iskola d.
Kollár P. d.
Nagy M. d.
Kasza d.
Szappanos d.
Kalocsa d.
Kuzen d.
Hulin d.
Iskola d. (Petőfi major)
Pintér d.
Határ út (Bene-Méntelek)
Tóth János d.
Összesen:

2,8 km
2.8 km
1,7 km
1,8 km
0,6 km
1,4 km
1,5 km
2,3 km
2,3 km
1,8 km
4,2 km
5,0 km
26,2 km.

Mizse terület:















Nagy András d.
Nagy A. leágazó szeszfőzde
Szarkási d.
Földházi d.
Tarnai d.
Magyar Víz
Lukács d.
Kónya d
Ricsováry d.
Ricsováry d. (2 alkalom)
Verebes d.
Gáz d.
Pintér d.
Összesen:

1,6 km
0,7 km
2,4 km
3,4 km
1,1 km
0,7 km
2,0 km
4,7 km (külsős)
1,6 km (külsős)
3,2 km
1,7 km
1,6 km
1.0 km
25,7 km.

Alsólajos terület:









Almási/Kulapitye d.
0,9 km
Szarka d. (3alkalom)
1,7 km
Kecskeméti határ d.
0,4 km
Duszék környék földberakás 0,8 km
Bujdosó d.
1,3 km
Béke bekötő Bartal majorig 4,4 km
Kis ötös
0,9 km
Összesen:
9,8 km.

2017. évben elkészített útjavítás teljes hossza: 72,8 km.
Lajosmizse bel és külterület aszfalt útjainak kátyúzása. Ez a munka nem a teljesség
igényének megfelelő. Kizárólag az ütős, viszonylag nagy kiterjedésű és mélyebb kátyúkra
vonatkozik.
Elvégzett utak karbantartása felsorolása hosszteljesítménnyel:















Zsákos hideg aszfalttal:
Petőfi Sándor u.
Hársfa u. Móra Ferenc u.
Lehel u.
Kossuth Lajos u.
Baross tér
Bajcsi-Zsillinszky u.
Szent Vendel u.
Batthyány u.
Széchenyi u.
Vörösmarty u.
Bajza u.
Város különböző pontjain kb.10 helyszín
Összesen:










Infrasettel:
Ady Endre u.
Gróf Teleki u.
Mathiász utca
Wesselényi u.
Széchenyi u.
Arany János u.
Mátyás Király u.
Összesen:

600 m
660 m
310 m
2800 m
100 m
50 m
600 m
340 m
400 m
500 m
500 m
6860 méter

200 m
400 m
200 m
200 m
200m
800 m
400 m
2400 méter

2017. évben elkészített kátyúzás teljes hossza: 9 260 m.
5, Gépek, eszközök karbantartása, javítása:
Alábbiakban felsorolt gépek javítási, karbantartási munkálatait, műszaki vizsgára való
fejkészítését az ágazat dolgozói végezték el. Kevés esetben kellett külsős segítséget kérni.
1, Nehézgépek:








MTZ -82 traktor
T -25 traktor
HIDROMEK
T-25 pótkocsi
MULTICAR
1025 MEZ-102
YCS-950 pótkocsi

Könnyű gépek:








fűkasza 8 db.
fűnyíró traktor 3db.
láncfűrész 5db.
sövényvágó 2 db.
lombfúvó 4 db.
lombszívó 1 db.
fúrógépek, sarokcsiszolók, körfűrész, dekopír fűrész

Záró értékelés: ágazatunk a 2017. évre tervezett munkálatokat maradéktalanul elvégezte.
Ehhez szükséges volt minden dolgozó pozitív hozzáállása. A közmunkások foglalkoztatása
szükséges, hiszen nélkülük külsős vállalkozókat kellett volna bevonni, aminek komoly
pénzügyi vonzata lett volna az önkormányzat részére. Hatékonyabb és több munka
elvégzéséhez további gépekre és azok kezelőire lenne szükség (pl: önjáró gréder, kis kerti
traktor tartozékokkal, jelenleginél nagyobb teljesítményű zúzó). Összességében
mennyiségileg és minőségileg hasznos és jó munkát végeztek a munkatársaink.

Lajosmizse, 2018. május 09.

Beszámolót készítette: Földházi Zoltán
Ágazat vezető
.

11.
Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. május 17-i ülésére

Tárgy: Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója az elvégzett munkákról

Az előterjesztést készítette:

Szilágyi Ödön
irodavezető
Önkormányzati Iroda
Földházi Zoltán
ágazatvezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság
Mezőgazdasági Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. május 17-i ülésére
Tárgy: Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója az elvégzett munkákról
Ikt.sz: LMKOH/ 2574-2/2018.
Tisztelt Képviselő-testület!
A parkgondozó és kertészeti ágazat vezetője Földházi Zoltán elkészítette az általa irányított ágazat
beszámolóját. A beszámoló mellékletét képezi az elvégzett feladatok bemutatása havi szintű
lebontásban, mely tekintettel az anyag nagy terjedelmére, nem került kinyomtatásra és megküldésre.
A beszámoló melléklete kinyomtatva megtekinthető az Önkormányzati Irodában, vagy Földházi
Zoltán ágazatvezetőnél.

Az előterjesztéshez az alábbi melléklet tartozik.
-

Beszámoló az elvégzett munkákról

Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Határozat-tervezet
...../2018. (…..) ÖH.
Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója az elvégzett munkákról

Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja parkgondozó és kertészeti ágazat
beszámolóját.
Határidő: 2018. május 17.
Felelős: Képviselő-testület
Lajosmizse, 2018. május 08.

Basky András sk.
polgármester

Az előterjesztés melléklete

Beszámoló

Tárgy:
Lajosmizse Város Önkormányzata, park
munkatevékenységek 2017. évre vonatkozóan.

és

kertészeti

ágazata

által

elvégzett

Bevezetés: a park és kertészeti ágazat alapjában véve Lajosmizse város parkosításáért,
virágosításáért felel a város központi és egyéb területein. Ezen túlmenően ágazatunk felelős a
város tisztaságáért, utak, földutak bel és külterületeken történő karbantartásáért.
Rendezvények sikeres lebonyolítása érdekében a szervezőkkel szorosan együttműködünk. Az
önkormányzat saját tulajdonú könnyű és nehéz gépeit karbantartását és javítását folyamatosan
elvégezzük. Alábbiakban részletezzük az egész éves tevékenységünket.
Előzmény:
Ágazat létszáma:
 1 fő vezető
 8 fő alkalmazott munkás és szakmunkás
 2017- 01-01. –én 84 fő, 2017-12-31.-én 46 fő közfoglalkoztatott munkás
- Tapasztalatok összegzése alapján 2016 decemberében elkészítettük 2017 évre
vonatkozó tervezett feladatlistát évszakoknak megfelelően havi bontásban. (lásd:
1. sz. melléklet)
- Ezen feladatokat ágazat napjainkig, tekintettel egy jól felszerelt gépparkkal és
eszközökkel, valamint az adott fent megnevezett munkás állománnyal legjobb
akarattal és tudással elvégezte. Továbbá a feladatlista összeállításakor még fel
nem merülő további feladatokkal kiterjesztve.
- Alábbiakban lásd témakörönkénti felsorolás szinten, konkrét feladatok elvégzett
munkálatait 2017. évben.

Telephely költöztetés:
- Elképzelések alapján az önkormányzat park és kertészeti ágazat telephelyét régi
tűzoltó szertár (Attila út 1.) helyszínről áttelepíti jelen tűzoltó laktanya (Mizsei út)
területére. Ehhez az ingatlanon meglévő régi raktár épület átalakítása, felújítás
szükséges.
Jelen stádium:
 érintettek együttműködésével tervek elkészültek,
 kivitelezéshez árajánlatok bekérése megtörtént.
 Konkrét kivitelezés 2017. december 31.-ig nem kezdődött el.

Elvégzett munkák:
1, Napi szintű állandó feladatok:
-

-

tervezet szerinti területek tisztán tartása (szemét felszedése, annak begyűjtése,
söprögetés):
 Dózsa György út teljes belterülete
 központi park
 játszótér
 Városház tér
 Attila út
 buszmegállók
 közterületeken elhelyezett szemetes kukák ürítése szelektív válogatással
 egyéb munkacsoport vezető által meghatározott területek
tervezet szerinti (idényjellegű) területek fűkaszálása, fűnyírása, ebből keletkező
zöld hulladék begyűjtése és elszállítása arra kijelölt területre:


























Iskolató környéke
tűzoltó laktanya előtt
központi park
ABC pakoló előtt
új és régi Városháza előtt és mögött
Ezüstfenyő, Szigma, Szabadság tér
Dózsa György út
játszó terek 4db.
Eötvös utca végén található önkormányzati terület
Móra Ferenc utca
Ceglédi út
Tarnai utca
külterületi felüljárok 4 db.
bel- és külterületi kerékpárút
sportpálya
központi iskola
vásártér és közvetlen környezete
piac és közvetlen környezete
régi pártház belső-külső körlet
kisegítő iskola belső-külső körlet
P+R vasúti állomásparkoló
Baross tér
Cédulaház udvar és utca terület
volt szülőotthon udvar
OTP udvar

-

tervezet szerinti (idényjellegű) területek lombfúvása, lombszívása, zöldhulladék
begyűjtése és elszállítása:




-

Dózsa György út
piac és közvetlen környezete
központi park és játszóterek

tervezet szerinti (idényjellegű) bel és külterületi utak, valamint a kerékpárút hó és
jégmentesítése.



külterületi utak és a kerékpárút gépi eszközökkel
belterületi utak, kerékpárút, járdák, gyalogátkelőhelyek buszmegállók, stb.
gépi és kézi erővel.

2, Heti, havi szintű állandó feladatok:
-

-

-

piac és közvetlen környezete, piac előtt 2 nappal kedden és piaczárást követően
csütörtök délután teljes körű takarítás, illetve évszaknak megfelelően hó,
jégmentesítés falevél begyűjtés elszállítás, fűkaszálás, fű begyűjtése elszállítása.
(heti 1 alkalom)
vásártér és közvetlen környezete, vásárt megelőző héten és vásárzárást követően
vasárnap délután, illetve hétfő délelőtt teljes körű takarítás és szemét
konténerekbe történő elhelyezése. Évszaknak megfelelően hó, jégmentesítés
homokos só szórással, fűkaszálás, fűnyírás, zúzás, gallyazás zöldhulladék
begyűjtése elszállítása.(havi 1 alkalom)
lakosság által közterületen (elsődlegesen Dózsa György út, SPAR melletti
szelektív lerakóhely) elhelyezett bezsákolt és ömlesztett zöldhulladék, illetve
szemét begyűjtése, szállítása, depózása, arra kijelölt területen.(heti 2 alkalom)

3, Eseti és rendszeresen elvégzett feladatok témakörönként:
-

-

-

Év végén Advent-karácsony ünnepekre felkészülés központi parkban. Faházak
és egyéb technikai létesítmények raktárból történő rakodása szállítása
elhelyezése.
Advent-karácsony ünnep utáni központi parkban felállított faházak és egyéb
technikai létesítménye bontása, rakodása szállítása raktárba történő elhelyezése.
Szamóca fesztivál, Grillázs fesztivál, ballagás, Tuning fesztivál, Mizse napok
alkalomra történő technikai feladatok megoldása:


Igény szerint faházak, színpad, sörasztalok-padok, szemétgyűjtők, egyéb
szükséges eszközök helyszínre történő szállítása, telepítése, ezt követően
az adott helyszín eredeti állapotára való visszaállítása.



-

-

Rendezvények alatt folyamatos szemét szedés biztosítása, utána az adott
terület teljes körű takarítása és az összegyűjtött szemét depózása a kijelölt
konténerekbe, majd annak elszállíttatása.

KRESZ táblák oszlopra történő felszerelése, kerékpárút teljes hosszán történő
telepítése (kerékpárút kezdete, vége, kiegészítő tábla, elsőbbségadó tábla),
továbbá kül és belterületen kidőlt és megrongálódott KRESZ táblák folyamatos
helyreállítása.
Nemzeti ünnepek alkalmával nemzeti és uniós zászlók villanyoszlopokra történő
fel és letelepítése.
Lakosság által közterületre elhelyezett bezsákolt és ömlesztett szemét
begyűjtése, depózása konténerekben, elszállíttatása több alkalommal (pl.: Kláber
telep, cigányváros, külterületi bevezető utak mellett a szemét összeszedése,
zsákolás, szállítás).

Fakitermelés láncfűrésszel és kézi eszközökkel tűzoltók bevonásával, darabolás tűzifa és
hulladék kategóriára.
- Fakitermelés helyszínei:
 vásártéri fűzfasor
 Móra Ferenc utcai fűzfasor
 központi általános iskola udvarán a kézilabda pálya környéke
 központi általános iskola játszótérrel szemben lévő parkja
 lakosság által felajánlott magánterületek kb. 10 helyszín
 Hulin dűlő útszélesítés miatt
 volt szülőotthon udvara
 Vásártér utca
-

Lajosmizse bel és külterület úthálózatának gallyazása. Ez alatt értendő járdák,
kerékpár utak, bármilyen közlekedési utakra belógó ágak, aljnövényzet
eltávolítása és elszállítása, ami zavarja és akadályozza a biztonságos közlekedést.

-

Zúzás: évi 2-6 alkalom (területfüggő) géppel végzett munka.
Területek:
 Mizsei út és mellette lévő önkormányzati terület
 sportpályával szembeni önkormányzati terület
 Vasút utca, Gesztenye utca csomópont
 Bodza köz
 Szív utca
 vásártér és környéke
 Orgona út vége önkormányzati tulajdonú ingatlan
 Felsőlajos sportpálya környéke
 Baross tér

-

Befagyott Iskola tó nádvágása, kb. nád 40%-ka, továbbá ugyanitt 2016. évről
bent maradt hínár kitermelése, elszállítása.

-

Iskola tó 2017-ben történő hínár és nád kivágásából adódó vízi zöldhulladék
felrakodása gépi és kézi erővel (2 alkalom), ennek elszállítása alkalmanként 3035 pótkocsi.

-

Színpad teljes körű felújítása 12 darab egyenként 4 négyzetméter járó elem és 2
darab lépcsős lejáró:
 régi fedés, padozat lebontása
 fém vázszerkezet csiszolása, újra festése
 új padozat elemeinek műhelybe történő szállítása, majd festése
 padozat fémvázra történő felszerelése
 felszerelt állapotban újra festés

-

Központi park játszótér fa elemeinek teljes körű felújítása
o játszótér elemeinek letakarítása, átmosása
o fa elemek csiszolása
o fa elemek festése

-

Játszóterek és park elemeinek folyamatos karbantartása, javítása.

-

Virágágyások felújítása, egész évben történő kezelése (locsolás, permetezés,
gyomlálás, stb.) központi park előtt 5 db, Városház téren 3 db, ”régi Városháza”
külső- belső terület.
 2016. őszén palántázott árvácskák kiszedése
 talaj előkészítés, marózás, trágyázás belocsolás
 új egynyári és évelő virágpalánták telepítése
 2017. tavaszán palántázott egynyári virágok kiszedése, megfelelő talaj
előkészítés után árvácskák palántázása

Dózsa György úton villanyoszlopokra cserepes muskátlik, Városháza épület
ablak párkányaira ládás muskátlik telepítése, visszaszedése, megrongálódott
ládák felújítása.
- Virágágyások, kőládák (62 db), villanyoszlopokon elhelyezett cserepes virágok
(550 db) 2 naponta történő locsolása, illetve szükség szerinti kapálása,
gyomlálása, metszése, régi Városháza udvar és környékének teljes körű
karbantartása.
- Alkalom jellegű munkák elvégzése:
 ásványvíz hordása Városháza pincéjébe és egyéb helyszínekre
 díszterem átrendezése igény szerint (esküvő, testületi ülés, stb.)
 szavazó fülkék felállítása, bontása, szállítása
 zöld területek műtrágyázása, gyomirtása
-









önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok karbantartási feladatainak
elvégzése
közintézményekkel történő szoros együttműködés (bútorok rakodása, innenoda történő szállítsa, stb.)
Református templom udvarából elszállított zöldhulladék
arra rászorult nyugdíjasoknak, magatehetetlen személyeknek jó indulatú,
bármilyen jellegű segítségnyújtása
Iskola-tó vízágyú elkészítése, telepítése, működtetése
közterületeken található elhullott állati tetemek begyűjtése
stb.

4, Tervezet szerinti (idényjellegű) bel és külterületi utak és földutak karbantartása:










árkok készítése útszélesítés
kátyúk betöltése (saját területi földdel, vagy szállítani kell hozzá földet utóbbi
esetben traktor, pótkocsi markoló biztosítása szükséges és több kilométerről
kel ezt a feladatot megoldani, idei évben ez kb.100 pótkocsi föld volt.)
kátyúzás (mart aszfalt, hideg aszfalt, murva)
toló lappal történő elhúzás
tárcsázás
gréderrel történő felület kialakítás
hengerlés
út padka leszedés
víznyelő árkok készítése

Elvégzett utak karbantartása felsorolása hosszteljesítménnyel:
Belterületi utak:



















Szent Vendel u.
Zrínyi u.
Széchenyi u.
Damjanich u.
Orgona u.
Telepi u.
Szív u.
Dózsa Gy. u.
Katona József u.
Fülemüle u.
Fecske u.
Vasút utca
Árok utca
Kodály Z. u.
Kodály köz
Kálmán köz
Piroska utca
Buckói út

230 m
570 m
50 m
160 m
400 m
1000 m
320 m
230 m
30 m
200 m
200 m
100 m
200 m
200 m
140 m
250 m
1000 m
1200 m







Prímás utca
Vasút utca
Telepi u. Klábertelep
Beneszél utca
Rozmaring utca

300 m
1300 m
2000 m
800 m
200 m



Összesen:

11,08 km

Külterületi földutak:
Bene és Közös terület:














Iskola d.
Kollár P. d.
Nagy M. d.
Kasza d.
Szappanos d.
Kalocsa d.
Kuzen d.
Hulin d.
Iskola d. (Petőfi major)
Pintér d.
Határ út (Bene-Méntelek)
Tóth János d.
Összesen:

2,8 km
2.8 km
1,7 km
1,8 km
0,6 km
1,4 km
1,5 km
2,3 km
2,3 km
1,8 km
4,2 km
5,0 km
26,2 km.

Mizse terület:















Nagy András d.
Nagy A. leágazó szeszfőzde
Szarkási d.
Földházi d.
Tarnai d.
Magyar Víz
Lukács d.
Kónya d
Ricsováry d.
Ricsováry d. (2 alkalom)
Verebes d.
Gáz d.
Pintér d.
Összesen:

1,6 km
0,7 km
2,4 km
3,4 km
1,1 km
0,7 km
2,0 km
4,7 km (külsős)
1,6 km (külsős)
3,2 km
1,7 km
1,6 km
1.0 km
25,7 km.

Alsólajos terület:









Almási/Kulapitye d.
0,9 km
Szarka d. (3alkalom)
1,7 km
Kecskeméti határ d.
0,4 km
Duszék környék földberakás 0,8 km
Bujdosó d.
1,3 km
Béke bekötő Bartal majorig 4,4 km
Kis ötös
0,9 km
Összesen:
9,8 km.

2017. évben elkészített útjavítás teljes hossza: 72,8 km.
Lajosmizse bel és külterület aszfalt útjainak kátyúzása. Ez a munka nem a teljesség
igényének megfelelő. Kizárólag az ütős, viszonylag nagy kiterjedésű és mélyebb kátyúkra
vonatkozik.
Elvégzett utak karbantartása felsorolása hosszteljesítménnyel:















Zsákos hideg aszfalttal:
Petőfi Sándor u.
Hársfa u. Móra Ferenc u.
Lehel u.
Kossuth Lajos u.
Baross tér
Bajcsi-Zsillinszky u.
Szent Vendel u.
Batthyány u.
Széchenyi u.
Vörösmarty u.
Bajza u.
Város különböző pontjain kb.10 helyszín
Összesen:










Infrasettel:
Ady Endre u.
Gróf Teleki u.
Mathiász utca
Wesselényi u.
Széchenyi u.
Arany János u.
Mátyás Király u.
Összesen:

600 m
660 m
310 m
2800 m
100 m
50 m
600 m
340 m
400 m
500 m
500 m
6860 méter

200 m
400 m
200 m
200 m
200m
800 m
400 m
2400 méter

2017. évben elkészített kátyúzás teljes hossza: 9 260 m.
5, Gépek, eszközök karbantartása, javítása:
Alábbiakban felsorolt gépek javítási, karbantartási munkálatait, műszaki vizsgára való
fejkészítését az ágazat dolgozói végezték el. Kevés esetben kellett külsős segítséget kérni.
1, Nehézgépek:








MTZ -82 traktor
T -25 traktor
HIDROMEK
T-25 pótkocsi
MULTICAR
1025 MEZ-102
YCS-950 pótkocsi

Könnyű gépek:








fűkasza 8 db.
fűnyíró traktor 3db.
láncfűrész 5db.
sövényvágó 2 db.
lombfúvó 4 db.
lombszívó 1 db.
fúrógépek, sarokcsiszolók, körfűrész, dekopír fűrész

Záró értékelés: ágazatunk a 2017. évre tervezett munkálatokat maradéktalanul elvégezte.
Ehhez szükséges volt minden dolgozó pozitív hozzáállása. A közmunkások foglalkoztatása
szükséges, hiszen nélkülük külsős vállalkozókat kellett volna bevonni, aminek komoly
pénzügyi vonzata lett volna az önkormányzat részére. Hatékonyabb és több munka
elvégzéséhez további gépekre és azok kezelőire lenne szükség (pl: önjáró gréder, kis kerti
traktor tartozékokkal, jelenleginél nagyobb teljesítményű zúzó). Összességében
mennyiségileg és minőségileg hasznos és jó munkát végeztek a munkatársaink.

Lajosmizse, 2018. május 09.

Beszámolót készítette: Földházi Zoltán
Ágazat vezető
.

11.
Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. május 17-i ülésére

Tárgy: Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója az elvégzett munkákról

Az előterjesztést készítette:

Szilágyi Ödön
irodavezető
Önkormányzati Iroda
Földházi Zoltán
ágazatvezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság
Mezőgazdasági Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. május 17-i ülésére
Tárgy: Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója az elvégzett munkákról
Ikt.sz: LMKOH/ 2574-2/2018.
Tisztelt Képviselő-testület!
A parkgondozó és kertészeti ágazat vezetője Földházi Zoltán elkészítette az általa irányított ágazat
beszámolóját. A beszámoló mellékletét képezi az elvégzett feladatok bemutatása havi szintű
lebontásban, mely tekintettel az anyag nagy terjedelmére, nem került kinyomtatásra és megküldésre.
A beszámoló melléklete kinyomtatva megtekinthető az Önkormányzati Irodában, vagy Földházi
Zoltán ágazatvezetőnél.

Az előterjesztéshez az alábbi melléklet tartozik.
-

Beszámoló az elvégzett munkákról

Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Határozat-tervezet
...../2018. (…..) ÖH.
Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója az elvégzett munkákról

Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja parkgondozó és kertészeti ágazat
beszámolóját.
Határidő: 2018. május 17.
Felelős: Képviselő-testület
Lajosmizse, 2018. május 08.

Basky András sk.
polgármester

Az előterjesztés melléklete

Beszámoló

Tárgy:
Lajosmizse Város Önkormányzata, park
munkatevékenységek 2017. évre vonatkozóan.

és

kertészeti

ágazata

által

elvégzett

Bevezetés: a park és kertészeti ágazat alapjában véve Lajosmizse város parkosításáért,
virágosításáért felel a város központi és egyéb területein. Ezen túlmenően ágazatunk felelős a
város tisztaságáért, utak, földutak bel és külterületeken történő karbantartásáért.
Rendezvények sikeres lebonyolítása érdekében a szervezőkkel szorosan együttműködünk. Az
önkormányzat saját tulajdonú könnyű és nehéz gépeit karbantartását és javítását folyamatosan
elvégezzük. Alábbiakban részletezzük az egész éves tevékenységünket.
Előzmény:
Ágazat létszáma:
 1 fő vezető
 8 fő alkalmazott munkás és szakmunkás
 2017- 01-01. –én 84 fő, 2017-12-31.-én 46 fő közfoglalkoztatott munkás
- Tapasztalatok összegzése alapján 2016 decemberében elkészítettük 2017 évre
vonatkozó tervezett feladatlistát évszakoknak megfelelően havi bontásban. (lásd:
1. sz. melléklet)
- Ezen feladatokat ágazat napjainkig, tekintettel egy jól felszerelt gépparkkal és
eszközökkel, valamint az adott fent megnevezett munkás állománnyal legjobb
akarattal és tudással elvégezte. Továbbá a feladatlista összeállításakor még fel
nem merülő további feladatokkal kiterjesztve.
- Alábbiakban lásd témakörönkénti felsorolás szinten, konkrét feladatok elvégzett
munkálatait 2017. évben.

Telephely költöztetés:
- Elképzelések alapján az önkormányzat park és kertészeti ágazat telephelyét régi
tűzoltó szertár (Attila út 1.) helyszínről áttelepíti jelen tűzoltó laktanya (Mizsei út)
területére. Ehhez az ingatlanon meglévő régi raktár épület átalakítása, felújítás
szükséges.
Jelen stádium:
 érintettek együttműködésével tervek elkészültek,
 kivitelezéshez árajánlatok bekérése megtörtént.
 Konkrét kivitelezés 2017. december 31.-ig nem kezdődött el.

Elvégzett munkák:
1, Napi szintű állandó feladatok:
-

-

tervezet szerinti területek tisztán tartása (szemét felszedése, annak begyűjtése,
söprögetés):
 Dózsa György út teljes belterülete
 központi park
 játszótér
 Városház tér
 Attila út
 buszmegállók
 közterületeken elhelyezett szemetes kukák ürítése szelektív válogatással
 egyéb munkacsoport vezető által meghatározott területek
tervezet szerinti (idényjellegű) területek fűkaszálása, fűnyírása, ebből keletkező
zöld hulladék begyűjtése és elszállítása arra kijelölt területre:


























Iskolató környéke
tűzoltó laktanya előtt
központi park
ABC pakoló előtt
új és régi Városháza előtt és mögött
Ezüstfenyő, Szigma, Szabadság tér
Dózsa György út
játszó terek 4db.
Eötvös utca végén található önkormányzati terület
Móra Ferenc utca
Ceglédi út
Tarnai utca
külterületi felüljárok 4 db.
bel- és külterületi kerékpárút
sportpálya
központi iskola
vásártér és közvetlen környezete
piac és közvetlen környezete
régi pártház belső-külső körlet
kisegítő iskola belső-külső körlet
P+R vasúti állomásparkoló
Baross tér
Cédulaház udvar és utca terület
volt szülőotthon udvar
OTP udvar

-

tervezet szerinti (idényjellegű) területek lombfúvása, lombszívása, zöldhulladék
begyűjtése és elszállítása:




-

Dózsa György út
piac és közvetlen környezete
központi park és játszóterek

tervezet szerinti (idényjellegű) bel és külterületi utak, valamint a kerékpárút hó és
jégmentesítése.



külterületi utak és a kerékpárút gépi eszközökkel
belterületi utak, kerékpárút, járdák, gyalogátkelőhelyek buszmegállók, stb.
gépi és kézi erővel.

2, Heti, havi szintű állandó feladatok:
-

-

-

piac és közvetlen környezete, piac előtt 2 nappal kedden és piaczárást követően
csütörtök délután teljes körű takarítás, illetve évszaknak megfelelően hó,
jégmentesítés falevél begyűjtés elszállítás, fűkaszálás, fű begyűjtése elszállítása.
(heti 1 alkalom)
vásártér és közvetlen környezete, vásárt megelőző héten és vásárzárást követően
vasárnap délután, illetve hétfő délelőtt teljes körű takarítás és szemét
konténerekbe történő elhelyezése. Évszaknak megfelelően hó, jégmentesítés
homokos só szórással, fűkaszálás, fűnyírás, zúzás, gallyazás zöldhulladék
begyűjtése elszállítása.(havi 1 alkalom)
lakosság által közterületen (elsődlegesen Dózsa György út, SPAR melletti
szelektív lerakóhely) elhelyezett bezsákolt és ömlesztett zöldhulladék, illetve
szemét begyűjtése, szállítása, depózása, arra kijelölt területen.(heti 2 alkalom)

3, Eseti és rendszeresen elvégzett feladatok témakörönként:
-

-

-

Év végén Advent-karácsony ünnepekre felkészülés központi parkban. Faházak
és egyéb technikai létesítmények raktárból történő rakodása szállítása
elhelyezése.
Advent-karácsony ünnep utáni központi parkban felállított faházak és egyéb
technikai létesítménye bontása, rakodása szállítása raktárba történő elhelyezése.
Szamóca fesztivál, Grillázs fesztivál, ballagás, Tuning fesztivál, Mizse napok
alkalomra történő technikai feladatok megoldása:


Igény szerint faházak, színpad, sörasztalok-padok, szemétgyűjtők, egyéb
szükséges eszközök helyszínre történő szállítása, telepítése, ezt követően
az adott helyszín eredeti állapotára való visszaállítása.



-

-

Rendezvények alatt folyamatos szemét szedés biztosítása, utána az adott
terület teljes körű takarítása és az összegyűjtött szemét depózása a kijelölt
konténerekbe, majd annak elszállíttatása.

KRESZ táblák oszlopra történő felszerelése, kerékpárút teljes hosszán történő
telepítése (kerékpárút kezdete, vége, kiegészítő tábla, elsőbbségadó tábla),
továbbá kül és belterületen kidőlt és megrongálódott KRESZ táblák folyamatos
helyreállítása.
Nemzeti ünnepek alkalmával nemzeti és uniós zászlók villanyoszlopokra történő
fel és letelepítése.
Lakosság által közterületre elhelyezett bezsákolt és ömlesztett szemét
begyűjtése, depózása konténerekben, elszállíttatása több alkalommal (pl.: Kláber
telep, cigányváros, külterületi bevezető utak mellett a szemét összeszedése,
zsákolás, szállítás).

Fakitermelés láncfűrésszel és kézi eszközökkel tűzoltók bevonásával, darabolás tűzifa és
hulladék kategóriára.
- Fakitermelés helyszínei:
 vásártéri fűzfasor
 Móra Ferenc utcai fűzfasor
 központi általános iskola udvarán a kézilabda pálya környéke
 központi általános iskola játszótérrel szemben lévő parkja
 lakosság által felajánlott magánterületek kb. 10 helyszín
 Hulin dűlő útszélesítés miatt
 volt szülőotthon udvara
 Vásártér utca
-

Lajosmizse bel és külterület úthálózatának gallyazása. Ez alatt értendő járdák,
kerékpár utak, bármilyen közlekedési utakra belógó ágak, aljnövényzet
eltávolítása és elszállítása, ami zavarja és akadályozza a biztonságos közlekedést.

-

Zúzás: évi 2-6 alkalom (területfüggő) géppel végzett munka.
Területek:
 Mizsei út és mellette lévő önkormányzati terület
 sportpályával szembeni önkormányzati terület
 Vasút utca, Gesztenye utca csomópont
 Bodza köz
 Szív utca
 vásártér és környéke
 Orgona út vége önkormányzati tulajdonú ingatlan
 Felsőlajos sportpálya környéke
 Baross tér

-

Befagyott Iskola tó nádvágása, kb. nád 40%-ka, továbbá ugyanitt 2016. évről
bent maradt hínár kitermelése, elszállítása.

-

Iskola tó 2017-ben történő hínár és nád kivágásából adódó vízi zöldhulladék
felrakodása gépi és kézi erővel (2 alkalom), ennek elszállítása alkalmanként 3035 pótkocsi.

-

Színpad teljes körű felújítása 12 darab egyenként 4 négyzetméter járó elem és 2
darab lépcsős lejáró:
 régi fedés, padozat lebontása
 fém vázszerkezet csiszolása, újra festése
 új padozat elemeinek műhelybe történő szállítása, majd festése
 padozat fémvázra történő felszerelése
 felszerelt állapotban újra festés

-

Központi park játszótér fa elemeinek teljes körű felújítása
o játszótér elemeinek letakarítása, átmosása
o fa elemek csiszolása
o fa elemek festése

-

Játszóterek és park elemeinek folyamatos karbantartása, javítása.

-

Virágágyások felújítása, egész évben történő kezelése (locsolás, permetezés,
gyomlálás, stb.) központi park előtt 5 db, Városház téren 3 db, ”régi Városháza”
külső- belső terület.
 2016. őszén palántázott árvácskák kiszedése
 talaj előkészítés, marózás, trágyázás belocsolás
 új egynyári és évelő virágpalánták telepítése
 2017. tavaszán palántázott egynyári virágok kiszedése, megfelelő talaj
előkészítés után árvácskák palántázása

Dózsa György úton villanyoszlopokra cserepes muskátlik, Városháza épület
ablak párkányaira ládás muskátlik telepítése, visszaszedése, megrongálódott
ládák felújítása.
- Virágágyások, kőládák (62 db), villanyoszlopokon elhelyezett cserepes virágok
(550 db) 2 naponta történő locsolása, illetve szükség szerinti kapálása,
gyomlálása, metszése, régi Városháza udvar és környékének teljes körű
karbantartása.
- Alkalom jellegű munkák elvégzése:
 ásványvíz hordása Városháza pincéjébe és egyéb helyszínekre
 díszterem átrendezése igény szerint (esküvő, testületi ülés, stb.)
 szavazó fülkék felállítása, bontása, szállítása
 zöld területek műtrágyázása, gyomirtása
-









önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok karbantartási feladatainak
elvégzése
közintézményekkel történő szoros együttműködés (bútorok rakodása, innenoda történő szállítsa, stb.)
Református templom udvarából elszállított zöldhulladék
arra rászorult nyugdíjasoknak, magatehetetlen személyeknek jó indulatú,
bármilyen jellegű segítségnyújtása
Iskola-tó vízágyú elkészítése, telepítése, működtetése
közterületeken található elhullott állati tetemek begyűjtése
stb.

4, Tervezet szerinti (idényjellegű) bel és külterületi utak és földutak karbantartása:










árkok készítése útszélesítés
kátyúk betöltése (saját területi földdel, vagy szállítani kell hozzá földet utóbbi
esetben traktor, pótkocsi markoló biztosítása szükséges és több kilométerről
kel ezt a feladatot megoldani, idei évben ez kb.100 pótkocsi föld volt.)
kátyúzás (mart aszfalt, hideg aszfalt, murva)
toló lappal történő elhúzás
tárcsázás
gréderrel történő felület kialakítás
hengerlés
út padka leszedés
víznyelő árkok készítése

Elvégzett utak karbantartása felsorolása hosszteljesítménnyel:
Belterületi utak:



















Szent Vendel u.
Zrínyi u.
Széchenyi u.
Damjanich u.
Orgona u.
Telepi u.
Szív u.
Dózsa Gy. u.
Katona József u.
Fülemüle u.
Fecske u.
Vasút utca
Árok utca
Kodály Z. u.
Kodály köz
Kálmán köz
Piroska utca
Buckói út

230 m
570 m
50 m
160 m
400 m
1000 m
320 m
230 m
30 m
200 m
200 m
100 m
200 m
200 m
140 m
250 m
1000 m
1200 m







Prímás utca
Vasút utca
Telepi u. Klábertelep
Beneszél utca
Rozmaring utca

300 m
1300 m
2000 m
800 m
200 m



Összesen:

11,08 km

Külterületi földutak:
Bene és Közös terület:














Iskola d.
Kollár P. d.
Nagy M. d.
Kasza d.
Szappanos d.
Kalocsa d.
Kuzen d.
Hulin d.
Iskola d. (Petőfi major)
Pintér d.
Határ út (Bene-Méntelek)
Tóth János d.
Összesen:

2,8 km
2.8 km
1,7 km
1,8 km
0,6 km
1,4 km
1,5 km
2,3 km
2,3 km
1,8 km
4,2 km
5,0 km
26,2 km.

Mizse terület:















Nagy András d.
Nagy A. leágazó szeszfőzde
Szarkási d.
Földházi d.
Tarnai d.
Magyar Víz
Lukács d.
Kónya d
Ricsováry d.
Ricsováry d. (2 alkalom)
Verebes d.
Gáz d.
Pintér d.
Összesen:

1,6 km
0,7 km
2,4 km
3,4 km
1,1 km
0,7 km
2,0 km
4,7 km (külsős)
1,6 km (külsős)
3,2 km
1,7 km
1,6 km
1.0 km
25,7 km.

Alsólajos terület:









Almási/Kulapitye d.
0,9 km
Szarka d. (3alkalom)
1,7 km
Kecskeméti határ d.
0,4 km
Duszék környék földberakás 0,8 km
Bujdosó d.
1,3 km
Béke bekötő Bartal majorig 4,4 km
Kis ötös
0,9 km
Összesen:
9,8 km.

2017. évben elkészített útjavítás teljes hossza: 72,8 km.
Lajosmizse bel és külterület aszfalt útjainak kátyúzása. Ez a munka nem a teljesség
igényének megfelelő. Kizárólag az ütős, viszonylag nagy kiterjedésű és mélyebb kátyúkra
vonatkozik.
Elvégzett utak karbantartása felsorolása hosszteljesítménnyel:















Zsákos hideg aszfalttal:
Petőfi Sándor u.
Hársfa u. Móra Ferenc u.
Lehel u.
Kossuth Lajos u.
Baross tér
Bajcsi-Zsillinszky u.
Szent Vendel u.
Batthyány u.
Széchenyi u.
Vörösmarty u.
Bajza u.
Város különböző pontjain kb.10 helyszín
Összesen:










Infrasettel:
Ady Endre u.
Gróf Teleki u.
Mathiász utca
Wesselényi u.
Széchenyi u.
Arany János u.
Mátyás Király u.
Összesen:

600 m
660 m
310 m
2800 m
100 m
50 m
600 m
340 m
400 m
500 m
500 m
6860 méter

200 m
400 m
200 m
200 m
200m
800 m
400 m
2400 méter

2017. évben elkészített kátyúzás teljes hossza: 9 260 m.
5, Gépek, eszközök karbantartása, javítása:
Alábbiakban felsorolt gépek javítási, karbantartási munkálatait, műszaki vizsgára való
fejkészítését az ágazat dolgozói végezték el. Kevés esetben kellett külsős segítséget kérni.
1, Nehézgépek:








MTZ -82 traktor
T -25 traktor
HIDROMEK
T-25 pótkocsi
MULTICAR
1025 MEZ-102
YCS-950 pótkocsi

Könnyű gépek:








fűkasza 8 db.
fűnyíró traktor 3db.
láncfűrész 5db.
sövényvágó 2 db.
lombfúvó 4 db.
lombszívó 1 db.
fúrógépek, sarokcsiszolók, körfűrész, dekopír fűrész

Záró értékelés: ágazatunk a 2017. évre tervezett munkálatokat maradéktalanul elvégezte.
Ehhez szükséges volt minden dolgozó pozitív hozzáállása. A közmunkások foglalkoztatása
szükséges, hiszen nélkülük külsős vállalkozókat kellett volna bevonni, aminek komoly
pénzügyi vonzata lett volna az önkormányzat részére. Hatékonyabb és több munka
elvégzéséhez további gépekre és azok kezelőire lenne szükség (pl: önjáró gréder, kis kerti
traktor tartozékokkal, jelenleginél nagyobb teljesítményű zúzó). Összességében
mennyiségileg és minőségileg hasznos és jó munkát végeztek a munkatársaink.

Lajosmizse, 2018. május 09.

Beszámolót készítette: Földházi Zoltán
Ágazat vezető
.

