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4. számú előterjesztés Lajosmizse Polgármestere részére
2020. május 28.
Tárgy: Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója a 2019. évben elvégzett munkákról
Ikt.sz: LMKOH/ 10455-1/2020.
A parkgondozó és kertészeti ágazat vezetője Földházi Zoltán elkészítette az általa irányított ágazat
2019. évi beszámolóját. Az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen bemutatja a
parkgondozó és kertészeti ágazat 2019. évi tevékenységét.
A Beszámoló mellékletei:
1. sz. melléklet: A 2019. évre vonatkozó tervezett feladatlista
2. sz. melléklet: Gépi szárzúzóval végzett munkák
3. sz. melléklet: Bel- és külterületi szilárdburkolatú utak karbantartása
4. sz. melléklet: Vízelvezető csatorna (kanális) tisztítása és szikkasztó árkok létesítése

A Beszámoló és annak alábbi mellékletei az előterjesztés mellékletét képezik.
Lajosmizse, 2020. május 19.
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Polgármesteri döntéshozatal:
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett
ki a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-étől.
Ezzel a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat állapított meg az Országgyűlés –
a 2020. március 31-étől hatályos – a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII.
törvénnyel.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek
feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés
elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a
települést is érinti.
Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot
hozom:

………./2020. (…….) Polgármesteri Határozat
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII.
törvényre Lajosmizse Város Polgármestereként –a Képviselő-testület döntési
hatáskörébe tartozó ügyben- „Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója a
2019. évben elvégzett munkákról ” tárgykörben az alábbi határozatot hozom:
HATÁROZAT
A parkgondozó és kertészeti ágazat 2019. évre vonatkozó munkájával kapcsolatos beszámolót
elfogadom.
Lajosmizse, 2020. május 28. 10.00 óra
Basky András
polgármester
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Az előterjesztés melléklete

Beszámoló
a 2019. évben elvégzett munkákról
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata, park és kertészeti ágazata által elvégzett
munkatevékenységek 2019. évre vonatkozóan.
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,
továbbá közintézmények vezetőivel egyeztetve ( óvodák, iskolák, egészségház, művelődési
ház, idősek otthona, stb. ) igényüknek és elvárásaiknak megfelelő segítségnyújtás. Az
önkormányzat saját tulajdonú könnyű és nehéz gépeinek karbantartását és javítását
folyamatosan elvégeztük. Alábbiakban részletezzük az egész éves tevékenységünket.
Előzmény:
Ágazat létszáma:
 1 fő vezető
 8 fő alkalmazott munkás és szakmunkás
 27 fő közfoglalkoztatott munkás
- Tapasztalatok összegzése alapján 2018. év decemberében elkészítettük 2019. 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 2019. évben.
Elvégzett munkák:
1, Napi szintű állandó feladatok:
-

tervezet szerinti területek tisztán tartása (szemét felszedése, annak begyűjtése,
söprögetés):
 Dózsa György út teljes belterülete
 központi park
 játszóterek
 Városház tér
 Attila út
 buszmegállók
 közterületeken elhelyezett szemetes kukák ürítése szelektív válogatással
 egyéb munkacsoport vezető által meghatározott területek
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-

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.
 belterületi kerékpárút
 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)
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-

-

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 1-2 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, ballagás, tanévzáró, Tuning fesztivál, Mizse napok,
családi nap 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).
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.

-

Gépi szárzúzóval végzett munkák: évi több alkalommal bel és külterületeken
géppel végzett munka. (lásd: 2. sz. melléklet)

-

Iskola tó 2019-ben történő hínár és nád kivágásából adódó vízi zöldhulladék
felrakodása gépi és kézi erővel (2 alkalom), ennek elszállítása alkalmanként 2025 pótkocsi.
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-

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.
 2018. őszén palántázott árvácskák kiszedése
 talaj előkészítés, marózás, trágyázás belocsolás
 új egynyári virágpalánták telepítése
 2019. 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) 1-3 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 zöldhulladék elszállítása
arra rászorult nyugdíjasoknak, magatehetetlen személyeknek jó indulatú,
bármilyen jellegű segítségnyújtása
Iskola-tó vízágyú telepítése, működtetése
közterületeken található elhullott állati tetemek begyűjtése
Telepi út 35/A cím alatti lévő önkormányzat tulajdonát képező 6 lakásos
szociális bérlakáshoz piac-térről 6 db. zárt pavilon áttelepítése fáskamra célra.
Ezek felújítása és oldalburkolattal történő ellátása, zárhatóvá tétele.
stb.
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4, Tervezet szerinti (idényjellegű) bel és külterületi szilárd burkolatú utak
karbantartása.

-

kátyúzás (mart aszfalt infraszettel, zsákos hideg aszfalt) naprakészen vezetett
napló alapján, ami bármikor megtekinthető összesen: 498 db.

5, Tervezet szerinti (idényjellegű) bel és külterületi földutak karbantartása: (lásd: 3. sz.
melléklet
Elvégzett munkák mennyisége: 102,8km.









szikkasztó árkok készítése 258 méter
vízelvezető csatorna (kanális) tisztítás, 960 méter (lásd: 4. sz. melléklet)
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.), toló lappal történő elhúzás
tárcsázás
gréderrel történő felület kialakítás
kombinátorozás
út padka leszedés

Fenti munkálatok elvégzéséhez alkalmanként jóindulatú gazdáktól traktor, tárcsa és traktoros
segítséget kapunk

6, 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
T-1025 traktor
t-50 traktor
MULTICAR
HIDROMEK
6 t. pótkocsi
4 t. pótkocsi
3 t. pótkocsi

2. Könnyű gépek:





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

Záró értékelés: ágazatunk a 2019. évre tervezett munkálatokat igyekezett maradéktalanul
elvégezni. 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 szárzúzó). Bízom benne, hogy
összességében mennyiségileg és minőségileg hasznos és jó munkát végeztünk.

Lajosmizse, 2020-04-29.

Beszámolót készítette: Földházi Zoltán
Ágazat vezető
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1.számú melléklet

JANUÁR HÓ
Dátumhoz kapcsolódó feladatok:
Karácsony után

fa kirakodó helyek, faházak, adventi koszorú, betlehemes faház, karácsonyfa
bontása
karácsonyi díszvilágítások visszahelyezése

Ismétlődő feladatok:
hónap első vasárnap - VÁSÁR
minden csütörtökön - PIAC

előtte héten pénteken szemétszedés, aznap/utána hétfőn szemétszedés
előtte szerdán szemétszedés, aznap szemétszedés

Előkészítő feladatok:
útszóró só, homok beszerzése, bekeverése, raktározása
intézmények (óvodák, iskola, hivatal) szóró só készleteinek feltöltése

Idényjellegű feladatok:
Hó, jégmentesítés kézzel:

gyalogátkelő helyek, buszvárók, kerékpárutak, hivatali előtti lépcső, parkoló, hátsó pince lejáró,
önkormányzati tulajdonú ingatlanok járdái, régi hivatal park, udvar

Hó, jégmentesítés géppel:

fontossági sorrend:
belterület: Dózsa György út, Ceglédi út, Rákóczi út, hozzá tartozó bekötő utak
lejtős kereszteződések: Telepi út, Görgey u., Damjanich u.), hivatali parkoló
intézményeknél, temetőnél, központi park, posta, művelődési ház, stb. parkolóhelyeket.
Újraolvadásnál az összefagyott, összetolt hótömböket letolni!
külterület: 4 db felüljáró, kül-, és belterületi kerékpárút, külterületi szilárd és földutak fontossági
sorrend szerint meghatározott útvonalterv alapján
Újraolvadásnál az összefagyott, összetolt hótömböket letolni!

Falevél fúvás, szívás, seprés,
gereblyézés és elhordás:
Nádvágás, hínár kitermelés:

Dózsa György út teljes hossza, Szabadság tér, Tarnai u., Móra F. u., játszóterek, Városház tér
iskolák
Iskola-tó - előtte 5 nappal Kiskunsági Nemzeti Park megbízottal egyeztetni a helyét, mértékét.
belvíz csatornák: Alpár-Nyárlőrinc csatorna

Állandó feladatok naponta meghatározott területeken:
Járdák söprése:
Takarítás:
Szemétszedés:
időjárás függő
Kátyúzás
Spar szemét szedés szelektív gyűjtő előtt: heti 1-2 alkalommal.

Felülvizsgálati feladatok:
Játszóterek padjai, szemetesek, közterületi táblák, utca névtáblák

Eseti feladatok:
szavazás:
teremrendezés, időpontja:

külön feladatlista és ütemezés szerint
Folyamatos egyeztetés alapján. Igény bejelentés 2-3 napos határidő!

egyéb határidős feladat:

önkormányzati ingatlanok karbantartási, javítási munkálatai, stb.
előre nem várt, de mindig bejövő kívánságok külsősök részéről.
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FEBRUÁR HÓ

Dátumhoz kapcsolódó feladatok:
Ismétlődő feladatok:
hónap első vasárnap - VÁSÁR
minden csütörtökön - PIAC

előtte héten pénteken szemétszedés, aznap/utána hétfőn szemétszedés
előtte szerdán szemétszedés, aznap szemétszedés

Előkészítő feladatok:
útszóró só beszerzése, bekeverése, raktározása
intézmények (óvodák, iskola, hivatal) szóró só készleteinek feltöltése

Idényjellegű feladatok:
Hó, jégmentesítés kézzel:

Hó, jégmentesítés géppel:

gyalogátkelő helyek, buszvárók, kerékpárutak, hivatali elő lépcső, parkoló, hátsó pince lejáró,
önkormányzati tulajdonú ingatlanok járdái, régi hivatal park, udvar

fontossági sorrend:
belterület: Dózsa György út, Ceglédi út, Rákóczi út, hozzá tartozó bekötő utak
lejtős kereszteződések: Telepi út, Görgey u., Damjanich u.), hivatali parkoló
intézményeknél, temetőnél, központi park, posta, művelődési ház, stb. parkolóhelyeket.
Újraolvadásnál az összefagyott, összetolt hótömböket letolni!
külterület: 4 db felüljáró, kül és belterületi kerékpárút, külterületi szilárd és földutak
fontossági
sorrend szerint meghatározott útvonal terv alapján
Újraolvadásnál az összefagyott, összetolt hótömböket letolni!

Falevél fúvás, szívás, seprés,
gereblyézés és elhordás:
Nádvágás, hínár kitermelés:

Dózsa György út teljes hossza, Szabadság tér, Tarnai u., Móra F. u., játszóterek,
Városház tér, iskolák
Iskola-tó - előtte 5 nappal Kiskunsági Nemzeti Park megbízottal egyeztetni a helyét,
mértékét.
belvíz csatornák: Alpár-Nyárlőrinc csatorna

Állandó feladatok naponta meghatározott területeken:
Takarítás:
Szemétszedés:
Kátyúzás
Spar szelektív gyűjtő előtt :

időjárás függő
heti 1-2 alkalommal.

Felülvizsgálati feladatok:
Játszóterek padjai, szemetesek, közterületi táblák, utca névtáblák

Eseti feladatok:
szavazás:
teremrendezés, időpontja:

külön feladatlista és ütemezés szerint
Folyamatos egyeztetés alapján. Igény bejelentés 2-3 napos határidő!

egyéb határidős feladat:

önkormányzati ingatlanok karbantartási, javítási munkálatai, stb.
előre nem várt, de mindig bejövő kívánságok külsősök részéről.
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MÁRCIUS HÓ

Dátumhoz kapcsolódó feladatok:
zászlózás:

március 15

Ismétlődő feladatok:
hónap első vasárnap - VÁSÁR
minden csütörtökön - PIAC

előtte héten pénteken szemétszedés, aznap/utána hétfőn szemétszedés
előtte szerdán szemétszedés, aznap szemétszedés

Előkészítő feladatok:
fűnyírók, fűkaszák áttekintése: damilok, damil fejek, kések beszerzése, élesítése, ehhez kapcsolódó stb.
virágok megtervezése, palánták megrendelése, műtrágya, növényvédő szerék és hiányzó eszközök javítása, beszerzése
muskátlik és más elképzelés szerinti kertészeti dísznövények betervezése, megrendelése virágtartók, cserepek leellenőrzése

Idényjellegű feladatok:
Hó, jégmentesítés kézzel:

gyalogátkelő helyek, buszvárók, kerékpárutak, hivatal előtti lépcső, parkoló, hátsó pince
lejáró, önkormányzati tulajdonú ingatlanok járdái, régi hivatal park, udvar

Hó, jégmentesítés géppel:

fontossági sorrend:
belterület: Dózsa György út, Ceglédi út, Rákóczi út, hozzá tartozó bekötő utak
lejtős kereszteződések: Telepi út, Görgey u., Damjanich u.), hivatali parkoló
intézményeknél, temetőnél, központi park, posta, művelődési ház, stb. parkolóhelyeket.
Újraolvadásnál az összefagyott, összetolt hótömböket letolni!

Nádvágás:

Utak szélesítése, ágvágás:
Csatornatisztítás:
Falevél fúvás, szívás, seprés,
Virágágyások felújítása.
gereblyézés és elhordás:

külterület: 4 db felüljáró, kül- és belterületi kerékpárút, külterületi szilárd és földutak
fontossági sorrend szerint meghatározott útvonal terv alapján
Újraolvadásnál az összefagyott, összetolt hótömböket letolni!
Iskola-tó - előtte 5 nappal Kiskunsági Nemzeti Park megbízottal egyeztetni a helyét,
mértékét.
belvíz csatornák: Alpár-Nyárlőrinc csatorna
Kerékpárutak, kül- és belterületi utak mentén, kereszteződések táblái környezetében
Árok u., Boróka u.; Kossuth L. u.,
Dózsa György út teljes hossza, Szabadság tér, Tarnai u., Móra F. u., játszóterek, Városház
tér iskolák
Művelődési ház, gyógyszertár Ceglédi út, Dózsa György út, régi-új hivatal előtt

Állandó feladatok naponta meghatározott területeken:
Takarítás:
Szemétszedés:
Kátyúzás
Spar szelektív gyűjtő előtt:

időjárás függő
heti 1-2 alkalommal.

Felülvizsgálati feladatok:
Játszóterek padjai, szemetesek, közterületi táblák, utca névtáblák

Eseti feladatok:
szavazás:
teremrendezés, időpontja:

külön feladatlista és ütemezés szerint
Folyamatos egyeztetés alapján. Igény bejelentés 2-3 napos határidő!

egyéb határidős feladat:

önkormányzati ingatlanok karbantartási, javítási munkálatai, stb.
előre nem várt, de mindig bejövő kívánságok külsősök részéről.
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ÁPRILIS HÓ
Dátumhoz kapcsolódó feladatok:

Ismétlődő feladatok:
hónap első vasárnap - VÁSÁR
minden csütörtökön - PIAC

előtte héten fűnyírás, zúzás; pénteken szemétszedés, aznap/utána hétfőn szemétszedés
előtte szerdán szemétszedés, fűkaszálás, aznap szemétszedés

Előkészítő feladatok:
fűnyírók, fűkaszák áttekintése: damilok, damil fejek, kések beszerzése, élesítése
virágok megtervezése, palánták megrendelése, műtrágya beszerzése
muskátlik betervezése, virágtartók, cserepek leellenőrzése
Virágágyások, kőedények előkészítése
Központi Park ágyásai, kőedények

Idényjellegű feladatok:
Fűnyírás:

Utak szélesítése, ágvágás:
Csatornatisztítás:

Központi Park, Dózsa György út, "játszóterek": Szabadság tér, Radnóti tér, Béke
lakótelep, Óvoda előtt
Móra F. u., Tarnai u., 4 db felüljáró, kerékpárutak, sportpálya? Központi iskola?
Iskola-tó, tűzoltóság előtt, ABC parkoló, régi és új hivatal körül, Ezüstfenyő, Szigma
Eötvös utca végi önk. telek
Kerékpárutak, kül- és belterületi utak mentén, kereszteződések táblái környezetében
Árok u., Boróka u.; Kossuth L. u.,

Állandó feladatok naponta meghatározott területeken:
Járdák söprése:
Takarítás:
Szemétszedés:
Kátyúzás
Spar szelektív gyűjtő előtt:

időjárás függő
heti 1-2 alkalommal.

Felülvizsgálati feladatok:
Játszóterek padjai, szemetesek, közterületi táblák, utcanév táblák

Eseti feladatok:
szavazás:
teremrendezés, időpontja:

külön feladatlista és ütemezés szerint
Folyamatos egyeztetés alapján. Igény bejelentés 2-3 napos határidő!

egyéb határidős feladat:

önkormányzati ingatlanok karbantartási, javítási munkálatai, stb.
előre nem várt, de mindig bejövő kívánságok külsősök részéről.
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MÁJUS HÓ

Dátumhoz kapcsolódó feladatok:
hó vége szamóca fesztivál

külön feladatlista szerint

Ismétlődő feladatok:
hónap első vasárnap - VÁSÁR
minden csütörtökön - PIAC

előtte héten fűnyírás, zúzás; pénteken szemétszedés, aznap/utána hétfőn szemétszedés
előtte szerdán szemétszedés, fűkaszálás, aznap szemétszedés

Előkészítő feladatok:
útszóró homok beszerzése

Idényjellegű feladatok:
Fűnyírás:

Utak szélesítése, ágvágás:
Régi szeméttelep zúzása
viráglocsolás, ágyások kapálása

Központi Park, Dózsa György út, "játszóterek": Szabadság tér, Radnóti tér, Béke
lakótelep, Óvoda előtt
Móra F. u., Tarnai u., 4 db felüljáró, kerékpárutak, sportpálya? Központi iskola?
Iskola-tó, tűzoltóság előtt, ABC parkoló, régi és új hivatal körül, Ezüstfenyő, Szigma
Eötvös utca végi önk. telek
Kerékpárutak, kül- és belterületi utak mentén, kereszteződések táblái környezetében

Állandó feladatok naponta meghatározott területeken:
Járdák söprése:
Takarítás:
Szemétszedés:
Kátyúzás
Spar szelektív gyűjtő előtt:

időjárás függő
heti 1-2 alkalommal.

Felülvizsgálati feladatok:
Játszóterek padjai, szemetesek, közterületi táblák, utca névtáblák

Eseti feladatok:
szavazás:
teremrendezés, időpontja:

külön feladatlista és ütemezés szerint
Folyamatos egyeztetés alapján. Igény bejelentés 2-3 napos határidő!

egyéb határidős feladat:

önkormányzati ingatlanok karbantartási, javítási munkálatai, stb.
előre nem várt, de mindig bejövő kívánságok külsősök részéről.
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JÚNIUS HÓ
Dátumhoz kapcsolódó feladatok:
Iskolai évzáró

külön feladatlista szerint

Ismétlődő feladatok:
hónap első vasárnap - VÁSÁR
minden csütörtökön - PIAC

előtte héten fűnyírás, zúzás; pénteken szemétszedés, aznap/utána hétfőn szemétszedés
előtte szerdán szemétszedés, fűkaszálás, aznap szemétszedés

Előkészítő feladatok:
útszóró homok beszerzése

Idényjellegű feladatok:

Utak szélesítése, ágvágás:

Központi Park, Dózsa György út, "játszóterek": Szabadság tér, Radnóti tér, Béke
lakótelep, Óvoda előtt
Móra F. u., Tarnai u., 4 db felüljáró, kerékpárutak, sportpálya? Központi iskola?
Iskola-tó, tűzoltóság előtt, ABC parkoló, régi és új hivatal körül, Ezüstfenyő, Szigma
Eötvös utca végi önk. telek
Kerékpárutak, kül- és belterületi utak mentén, kereszteződések táblái környezetében

viráglocsolás, ágyások kapálása
sövénynyírás

Dózsa György út, Szabadság tér, Központi Park, Béke lakótelepi játszótér

Fűnyírás:

Állandó feladatok naponta meghatározott területeken:
Járdák söprése:
Takarítás:
Szemétszedés:
Kátyúzás
Spar szelektív gyűjtő előtt:

időjárás függő
heti 1-2 alkalommal.

Felülvizsgálati feladatok:
Játszóterek padjai, szemetesek, közterületi táblák, utca névtáblák

Eseti feladatok:
szavazás:
teremrendezés, időpontja:

külön feladatlista és ütemezés szerint
Folyamatos egyeztetés alapján. Igény bejelentés 2-3 napos határidő!

egyéb határidős feladat:

önkormányzati ingatlanok karbantartási, javítási munkálatai, stb.
előre nem várt, de mindig bejövő kívánságok külsősök részéről.
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JÚLIUS HÓ

Dátumhoz kapcsolódó feladatok:
Tarhonya fesztivál

külön feladatlista szerint

Ismétlődő feladatok:
hónap első vasárnap - VÁSÁR
minden csütörtökön - PIAC

előtte héten fűnyírás, zúzás; pénteken szemétszedés, aznap/utána hétfőn szemétszedés
előtte szerdán szemétszedés, fűkaszálás, aznap szemétszedés

Előkészítő feladatok:
útszóró homok beszerzése

Idényjellegű feladatok:
Fűnyírás:

Utak szélesítése, ágvágás:

Központi Park, Dózsa György út, "játszóterek": Szabadság tér, Radnóti tér, Béke
lakótelep, Óvoda előtt
Móra F. u., Tarnai u., 4 db felüljáró, kerékpárutak, sportpálya? Központi iskola?
Iskola-tó, tűzoltóság előtt, ABC parkoló, régi és új hivatal körül, Ezüstfenyő, Szigma
Eötvös utca végi önk. telek
Kerékpárutak, kül- és belterületi utak mentén, kereszteződések táblái környezetében

viráglocsolás, ágyások kapálása

Állandó feladatok naponta meghatározott területeken:
Járdák söprése:
Takarítás:
Szemétszedés:
Kátyúzás
Spar szelektív gyűjtő előtt:

időjárás függő
heti 1-2 alkalommal.

Felülvizsgálati feladatok:
Játszóterek padjai, szemetesek, közterületi táblák, utca névtáblák

Eseti feladatok:
szavazás:
teremrendezés, időpontja:

külön feladatlista és ütemezés szerint
Folyamatos egyeztetés alapján. Igény bejelentés2-3 napos határidő!

egyéb határidős feladat:

önkormányzati ingatlanok karbantartási, javítási munkálatai, stb.
előre nem várt, de mindig bejövő kívánságok külsősök részéről.
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AUGUSZTUS HÓ

Dátumhoz kapcsolódó feladatok:
zászlózás:
Lajosmizsei Napok

augusztus 20
külön feladatlista szerint

Ismétlődő feladatok:
hónap első vasárnap - VÁSÁR
előtte héten fűnyírás, zúzás; pénteken szemétszedés, aznap/utána hétfőn szemétszedés
előtte szerdán szemétszedés, fűkaszálás, aznap szemétszedés
minden csütörtökön - PIAC
utolsó vasárnap búcsú, munkálatok ugyanaz, mint vásár

Előkészítő feladatok:
útszóró homok beszerzése

Idényjellegű feladatok:
Fűnyírás:

Utak szélesítése, ágvágás:

Központi Park, Dózsa György út, "játszóterek": Szabadság tér, Radnóti tér, Béke
lakótelep, Óvoda előtt
Móra F. u., Tarnai u., 4 db felüljáró, kerékpárutak, sportpálya? Központi iskola?
Iskola-tó, tűzoltóság előtt, ABC parkoló, régi és új hivatal körül, Ezüstfenyő, Szigma
Eötvös utca végi önk. telek
Kerékpárutak, kül- és belterületi utak mentén, kereszteződések táblái környezetében

viráglocsolás, ágyások kapálása

Állandó feladatok naponta meghatározott területeken:
Járdák söprése:
Takarítás:
Szemétszedés:
Kátyúzás
Spar szelektív gyűjtő előtt:

időjárás függő
heti 1-2 alkalommal.

Felülvizsgálati feladatok:
Játszóterek padjai, szemetesek, közterületi táblák, utca névtáblák

Eseti feladatok:
szavazás:
teremrendezés, időpontja:

külön feladatlista és ütemezés szerint
Folyamatos egyeztetés alapján. Igény bejelentés 2-3 napos határidő!

egyéb határidős feladat:

önkormányzati ingatlanok karbantartási, javítási munkálatai, stb.
előre nem várt, de mindig bejövő kívánságok külsősök részéről.
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SZEPTEMBER HÓ

Dátumhoz kapcsolódó feladatok:
Iskola évnyitó

külön feladatlista szerint

Ismétlődő feladatok:
hónap első vasárnap - VÁSÁR
minden csütörtökön - PIAC

előtte héten fűnyírás, zúzás; pénteken szemétszedés, aznap/utána hétfőn szemétszedés
előtte szerdán szemétszedés, fűkaszálás, aznap szemétszedés

Előkészítő feladatok:
lombszívók, lombfúvók áttekintése: olajszint, olajszűrő, kések stb.
faültetések megtervezése
útszóró homok beszerzése

Idényjellegű feladatok:
Fűnyírás:

Központi Park, Dózsa György út, "játszóterek": Szabadság tér, Radnóti tér, Béke lakótelep,
Óvoda Óvoda előtt
Móra F. u., Tarnai u., 4 db felüljáró, kerékpárutak, sportpálya? Központi iskola?
Iskola-tó, tűzoltóság előtt, ABC parkoló, régi és új hivatal körül, Ezüstfenyő, Szigma

Utak szélesítése, ágvágás:
Régi szeméttelep zúzása
viráglocsolás, ágyások kapálása
sövénynyírás

Eötvös utca végi önk. Telek
Kerékpárutak, kül- és belterületi utak mentén, kereszteződések táblái környezetében

Dózsa György út, Szabadság tér, Központi Park, Béke lakótelepi játszótér

Állandó feladatok naponta meghatározott területeken:
Járdák söprése:
Takarítás:
Szemétszedés:
Kátyúzás
Spar szelektív gyűjtő előtt:

időjárás függő
heti 1-2 alkalommal.

Felülvizsgálati feladatok:
Játszóterek padjai, szemetesek, közterületi táblák, utca névtáblák

Eseti feladatok:
szavazás:
teremrendezés, időpontja:

külön feladatlista és ütemezés szerint
Folyamatos egyeztetés alapján. Igény bejelentés 2-3 napos határidő!

egyéb határidős feladat:

önkormányzati ingatlanok karbantartási, javítási munkálatai, stb.
előre nem várt, de mindig bejövő kívánságok külsősök részéről.
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OKTÓBER HÓ

Dátumhoz kapcsolódó feladatok:
október 23
zászlózás:
temetői virágárusítás, árusítóhelyek felfestése: október 20-i.

Ismétlődő feladatok:
hónap első vasárnap - VÁSÁR
minden csütörtökön - PIAC

előtte héten fűnyírás, zúzás; pénteken szemétszedés, aznap/utána hétfőn szemétszedés
előtte szerdán szemétszedés, fűkaszálás, aznap szemétszedés

Előkészítő feladatok:
útszóró só beszerzése, bekeverése, be tárazása
téli virág - árvácska beszerzése
virágágyások, kőedények előkészítése árvácskához

Idényjellegű feladatok:
Falevél fúvás, szívás, seprés és
elhordás:

Dózsa György út teljes hossza, Szabadság tér, Tarnai u., Móra F. u., játszóterek, Városház
tér, iskolák

Központi Park, Dózsa György út, "játszóterek": Szabadság tér, Radnóti tér, Béke lakótelep
Óvoda előtt, Móra F. u., Tarnai u., 4 db felüljáró, kerékpárutak, sportpálya? Központi
iskola? Iskola-tó, tűzoltóság előtt, ABC parkoló, régi és új hivatal körül, Ezüstfenyő,
Szigma, Eötvös utca végi önk. telek
Kerékpárutak, kül és belterületi utak mentén, kereszteződések táblái környezetében
Utak szélesítése, ágvágás:
Árok u., Boróka u.; Kossuth L. u.,
Csatornatisztítás:
platánok hajtásainak, borostyánok levágása
Fűnyírás:

Állandó feladatok naponta meghatározott területeken:
Járdák söprése:
Takarítás:
Szemétszedés:
Kátyúzás
Spar szelektív gyűjtő előtt:

időjárás függő
heti 1-2 alkalommal.

Felülvizsgálati feladatok:
Játszóterek padjai, szemetesek, közterületi táblák, utcanév táblák

Eseti feladatok:
szavazás:
teremrendezés, időpontja:

külön feladatlista és ütemezés szerint
Folyamatos egyeztetés alapján. Igény bejelentés 2-3 napos határidő!

egyéb határidős feladat:

önkormányzati ingatlanok karbantartási, javítási munkálatai, stb.
előre nem várt, de mindig bejövő kívánságok külsősök részéről.
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NOVEMBER HÓ
Dátumhoz kapcsolódó feladatok:
advent:

külön feladatlista szerint

Ismétlődő feladatok:
hónap első vasárnap - VÁSÁR
minden csütörtökön - PIAC

előtte héten pénteken szemétszedés, aznap/utána hétfőn szemétszedés
előtte szerdán szemétszedés, aznap szemétszedés

Előkészítő feladatok:
útszóró só beszerzése, bekeverése, be tárazása; intézmények (óvodák, iskola, hivatal) útszóró só készleteinek feltöltése
sószórók, adapterek áttekintése

Idényjellegű feladatok:
Falevél fuvás, szívás, seprés,
gereblyézés és elhordás:
Fűnyírás:

Dózsa György út teljes hossza, Szabadság tér, Tarnai u., Móra F. u., játszóterek, Városház
tér, iskolák

Központi Park, Dózsa György út, "játszóterek": Szabadság tér, Radnóti tér, Béke lakótelep,
Óvoda előtt, Móra F. u., Tarnai u., 4 db felüljáró, kerékpárutak, sportpálya?, Központi
iskola? Iskola-tó, tűzoltóság előtt, ABC parkoló, régi és új hivatal körül, Ezüstfenyő,
Szigma, Eötvös utca végi önk. telek
Kerékpárutak, kül- és belterületi utak mentén, kereszteződések táblái környezetében
Utak szélesítése, ágvágás:
Árok u., Boróka u.; Kossuth L. u.,
Csatorna tisztítás:
platánok hajtásainak, borostyánok levágása
árvácska elültetése
Dózsa György út, Mizsei utca, régi Városháza
koronaakácok megmetszése

Állandó feladatok naponta meghatározott területeken:
Járdák söprése:
Takarítás:
Szemétszedés:
Kátyúzás
Spar szelektív gyűjtő előtt:

időjárás függő
heti 1-2 alkalommal.

Felülvizsgálati feladatok:
Játszóterek padjai, szemetesek, közterületi táblák, utca névtáblák

Eseti feladatok:
szavazás:
teremrendezés, időpontja:

külön feladatlista és ütemezés szerint
Folyamatos egyeztetés alapján. Igény bejelentés 2-3 napos határidő!

egyéb határidős feladat:

önkormányzati ingatlanok karbantartási, javítási munkálatai, stb.
előre nem várt, de mindig bejövő kívánságok külsősök részéről.
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DECEMBER HÓ
Dátumhoz kapcsolódó feladatok:

Ismétlődő feladatok:
hónap első vasárnap - VÁSÁR
minden csütörtökön - PIAC

előtte héten pénteken szemétszedés, aznap/utána hétfőn szemétszedés
előtte szerdán szemétszedés, aznap szemétszedés

Előkészítő feladatok:
pénzmaradványból készletek feltöltése

Idényjellegű feladatok:
Hó, jégmentesítés kézzel:
Falevél fúvás, szívás, seprés,
gereblyézés és elhordás:
Hó, jégmentesítés géppel:

Nádvágás:

gyalogátkelő helyek, buszvárók, kerékpárutak, hivatali elő lépcső
Dózsa György út teljes hossza, Szabadság tér, Tarnai u., Móra F. u., játszóterek, Városház tér
iskolák

fontossági sorrend: Dózsa György út, Ceglédi út, Rákóczi út.
4 db felüljáró, lejtős kereszteződések: Telepi út, Görgey u., Damjanich u.), hivatali parkoló
Intézményeknél, temetőnél parkolóhelyeket, úton víznyelőket lehetőleg szabadon hagyni!
Újraolvadásnál az összefagyott, összetolt hótömböket letolni!
Iskola-tó - előtte 5 nappal Kiskunsági Nemzeti Park megbízottal egyeztetni a helyét, mértékét.
belvíz csatornák: Alpár-Nyárlőrinc csatorna

Állandó feladatok naponta meghatározott területeken:
Járdák söprése:
Takarítás:
Szemétszedés:
Kátyúzás
Spar szelektív gyűjtő előtt:

időjárás függő
heti 1-2 alkalommal.

Felülvizsgálati feladatok:
Játszóterek padjai, szemetesek, közterületi táblák, utcanév táblák

Eseti feladatok:
szavazás:
teremrendezés, időpontja:

külön feladatlista és ütemezés szerint
Folyamatos egyeztetés alapján. Igény bejelentés 2-3 napos határidő!

egyéb határidős feladat:

önkormányzati ingatlanok karbantartási, javítási munkálatai, stb.
előre nem várt, de mindig bejövő kívánságok külsősök részéről.
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2. sz. melléklet
2019. évi gépi szárzúzás
DÁTUM

2019.05.02
2019.05.03
2019.05.22
2019.05.22
2019.05.23
2019.05.24
2019.05.29
2019.05.30
2019.05.31
2019.06.18
2019.06.19
2019.06.20
2019.06.25
2019.07.16
2019.07.02
2019.07.03
2019.07.04
2019.08.05
2019.07.08
2019.07.11
2019.07.15
2019.07.19
2019.07.23
2019.08.24
2019.07.25
2019.07.30
2019.07.31
2019.08.12
2019.08.13
2019.08.28
2019.09.11
2019.10.02
2019.12.05

HELYSZÍN
Iskola tó környéke
Iskola tó környéke
Kerékpárút külterület
Baross-tér
Iskola tó környéke
Új benzinkút és környéke
Vásártér
Vásártér
Vásártér
Mizsei u.
Iskola tó környéke
Iskola tó környéke
Új benzinkút és környéke
Új benzinkút és környéke, Móra F. út
Vásártér
Vásártér
Vásártér
Vásártér
Baross-tér
Iskola udvar
Ceglédi út, Dózsa Gy. út kőrforgalom
Mizsei u. és környéke
Posta tó és környéke
Béke bekötő, Bujdosó d.
Gerébi bekötö, Rácz d.
Vásártér
Vásártér
Iskola tó környéke
Iskola tó környéke
Vásártér
Kerékpárút külterület
Baross-tér, Kláber telep, Cegléi út zsákutca
Szennyvíz telep környéke
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3. sz. melléklet
Föld utak javítása 2019 év
HELYSZÍN
Buckói d. útkarbantartás gréder, kombinátor
Prímás u piac tér földberakás
Telepi út gréder, kombinátor
Buckói u. Máriási d. gréder, kombinátor
Buckói út tuskó szedés
1. sz d. földberakás gréder, kombinátor
Magyarvíz melletti d. útberakás
2.sz.d, gréder, kombinátor
Kuzen d. földberakás, gréder
Tarnai u. murva terítés, gréder
Ceglédi u. Csikó d. kereszteződés javítás
Pázmány P. u. karbantartás
Fecske u útkarbantartás
Kalocsa d. földberakás
Szappanos d. útberakás
Gattyán d. Szappanos d. gréder, kombinátor
Szennyvíz elötti d. útkarbantartás
3.sz.d. gréder,kombinátor
Kasza d. útberakás
Kuzen d. gréder, kombinátor
IGSZ földegyengetés
Református templom tuskószedés
felsőlajosi hat.út karbantartás
Csikó d. Kis ceglédi u tárcsa g réder gyűrűs henger
Orbán d. útkarbantartás hidromek
Almási d. Csikó d. tárcsa g réder gyűrűs henger
Dörnei d. tárcsa g réder gyűrűs henger
Dörnei d. Vásártér u. tárcsa gréder gyűrűs henger
Tarnai u. murva terítés, gréder
Kisötös gréder, kombinátor
Kollár V. d. gödrök berakása
Kollár V. d. gödrök berakása
Kollár V. d. gödrök berakása
Kollár V. d. tárcsa, gréder, kombinátor
Kisötös tárcsa, gréder, gyűrűs henger
Mihálka d. gödrök berakása
Mihálka d. gödrök berakása
Kerekegyházi u. szőlők után útkarbantartás hidromek
Mizsei d. gréder, kombinátor
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KM
1,2
0,4
1
1,8
1,3
0,6
1,7
1,6
0,4
0,1
0,4
1,4
0,5
1,8
1
1,7
0,8
1,6

2,2
5,4
0,7
3,5
3,7
1,8
0,3
1,5
4

4
1,5
1,2
0,6
1,6

GÉPEK
SZ.
2
1
2
2
1
3
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
3
2
1
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
2

Tóth J. d. útberakás
Telepi Beneszél, és összekötő útberakás gréder, kombinátor
Kőrösi u. tuskózás utáni javítás
Buckói Kodály u, Kodály köz útberakás,gréder, kombinátor
Ricsovári d. vízleeresztés, gréder, kombinátor
Ricsovári d., gréder, kombinátor
Ricsovári d., gréder, kombinátor
Ricsovári d., Kónya d. gréder, kombinátor
Liszt F. u. gréder
Tanker parkoló bejáró kialakítás murva
Buckói u., Piroska u. útgyalu hidromek
Pacsírta u. Fecske u. útgyalu hidromek
Telepi u. gréder, kombinátor
Piroska u. Eleje, Fecske u. zsák utca útgyalu hidromek
Piroska u. Kodály Z. u, köz Kálmán I.u, köz gréder, kombinátor
1. sz. d. gréder, kombinátor
Kónya felüljáró előtt balra útberakás
Pintér d., Pető d. tárcsa, gréder, kombinátor
Kodály Z. u, köz, Fecske köz földberakás, gréder
Fecsze u. földberakás, gréder
Kodály Z.u .földberakás, gréder
Szarkási isk. és felűljaró előtt darált betonból útépítés
Szarkási felüljárótól iskoláig útberakás egyengetés
Szarka d. Coli tó, Danicsné földhordás, útberakás
Gattyán d. gréder, kombinátor
Almási d. és Gerébi bekötőt összekötő útberakás, egyengetés
Almási d. gréder, kombinátor
Dörnei d. földberakás, gréder, kombinátor
Rozmarinr u. murva berakás
Kónya d. gréder, kombinátor
Vásártér u. gréder, kombinátor
Bodza u. útberakás, egyengetés
Kálmán kőz, Kálvin köz, Piroska u. galván előtt gréger
Galagonya u. útberakás, egyengetés
Ceglédi u. körforgalom földkiszedés, elhordás
Kálmán köz földkiszedés, elhordás
Kálmán köz darált beton útberakás
Elkerülő tuskószedés
Pető d. gréder, kombinátor
Verebes d. gréder, kombinátor
Kis ötös útkarbantartás hidromek
Klábertelep útberakás, gréder, kombinátor
Gáz d. útberakás egyengetés daráltbetonnal
Városház tér murva berakás
Pacsírta úttól Telepiig gréder, kombinátor
Gáz d. útberakás egyengetés daráltbetonnal
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0,8
2,2
0,6
1,3
3,5

0,6
0,7
1
0,6
1
0,6
1,9
1,3
0,8
3,3
0,6
0,4
0,8
1
0,9
1,4
1,1
3,5
3,7
0,1
1,4
0,6
0,3
0,4
0,3

1,5
1,7
1,5
1,8
0,1
0,5
0,6

1
3
1
3
3
2
2
2
1
2
1
1
2
1
2
2
1
3
2
2
3
3
2
2
1
2
7
1
2
2
1
1
1
2
2
2
1
2
2
1
3
2
1
2
2

Buckói u. útkarbantartás hidromek
Gáz d. útberakás egyengetés daráltbetonnal
Pintér d. (Kucsera bolt) gréder, kombinátor
Gáz d. útberakás egyengetés daráltbetonnal
Boróka u. Szappanos d. útkarbantartás hidromek
Telepi u. Liszt F. u. gréder,
Beneszél, Danicsné földhordás, egyengetés
Beneszél és klábertelepi útig gréder
Attila u. tükör kiszedés, murva borítás

1,2
0,8
1,2
1,6
0,9
1

ÖSSZESEN: 102,8
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1
2
2
2
1
1
2
1
2

4.sz. melléklet
2019. ÉVI SZIKKASZTÓ ÁRKOK KÉSZÍTÉSE
DÁTUM

HELYSZÍN

MÉTER

2019.03.18
2019.07.02
2019.07.11
2019.07.17
2019.07.18
2019.07.19
2019.07.23
2019.07.24
2019.07.25
2019.07.26
2019.09.19
2019.09.20
2019.10.09
2019.10.30
2019.10.31
2019.11.15
2019.12.03

Buckói út
Móra F. út, Pacsírta út
Juhász Gyula u.
Móra F. út, Pacsírta út
Hunyadi u.
Hunyadi u. Pacsírta u.
Olívia kft.-től csatorna tisztítás
Olívia kft.-től csatorna tisztítás
Olívia kft.-től csatorna tisztítás
Olívia kft.-től csatorna tisztítás
Fecske u.
Fecske u.
Galván előtti terlet
Mizsei u.
Tojás fedolgozó mellett Eck T. Csatorna
Kónya d. Bujdosó M. elött, Gáz d.
Kónya d. Bujdosó M. elött

35
8, 15
9, 32
8, 8
12, 10
14, 3

960
28
8
5, 9
5
6
15, 3
25

ÖSSZESEN: 1218 méter
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GÉPEK
SZÁMA

2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

