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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Salgai György városgondnok   

Beszámoló a Városüzemeltetési Csoport 2017. évi munkájáról 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. április 27-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Városüzemeltetési Csoport 2017. évben 5,75 fővel látta el feladatát. Az elvégzett feladatok 
végrehajtásában részt vettek a közmunkások is.  
 
Jelen beszámolóm a klasszikus városüzemeltetési feladatokról készült. 
 
A csoport 2017. évben mivel elfogadott karbantartási terv nem volt, ennek hiányában az alábbi 
feladatokat végezte el: 

- Gyermek jóléti központ telepítése feltételek kialakítása  
- Hivatali alagsori helységek takarítása szemét elszállítása 
- Zöld növényzet új telepítés  
- közmunka programok sikeres lebonyolítása, feladatkiosztás, irányítás, adminisztráció, 
- diákmunka sikeres lebonyolítása, feladatkiosztás, ellenőrzés, irányítás, adminisztráció, 
- parkok gondozása, növények gondozása, folyamatos fűnyírás, takarítás, locsolás. 
- játszóterek karbantartása, takarítás, fűnyírás locsolás, 
- figyelmeztető táblák  kihelyezése, karbantartása 
- KRESZ- parknál kispályás foci pálya karbantartása gondozása, locsolása fűnyírás 

takarítása, 
- temető folyamatos gondozás fűnyírás locsolás, takarítás, feljárati lépcső karbantartása, 
- kapcsolattartás a hozzátartozókkal (munkaidőn túl is!), temetések előkészítése, sírhely-

megváltások adminisztrációja, 
- Óvoda folyamatos karbantartása, kisebb javítások, festések-mázolások, csatornatisztí-

tás, 
- önkormányzati bel- és külterületeken folyamatos fűnyírás kiültetett növények gondozása, 
- sövények gondozása nyírása, 
- vízelvezető árkok, tisztítása karbantartása, 
- kisgépek szerszámok folyamatos karbantartása, javítása csak ritka esetben vettünk 

igénybe külső cégek szolgáltatásait. 
- patak meder önkormányzati tulajdonú részének karbantartása fűnyírás pucolása, 
- a város területén kialakult illegális szemétlerakatok felszámolása szelektív szigetek fo-

lyamatos takarítása. 
- részt vettünk a kamera rendszer bővítésében melynek hatására jelentős javulást értünk  
- a sportkombinát, laktanya elgazosodott részének kitisztítása takarítása, 
- rendezvények utáni takarítás, (akár munkaszüneti napokon is ) 
- a Hunyadi liget közösségi igénybevétele előtti és utáni takarítása, 
- fakivágások koordinálása, 
- a város felújítási során megfelelő együtt működés külsös cégekkel, 
- a város szökőkútjának folyamatos karbantartása üzemeltetése, tisztítása 
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- városban történt káresemények nyomainak és szabálysértések fotózása, szükség ese-
tén 

- a károk helyreállítása, 
- a buszmegálló utas váró épületének folyamatos nyitása zárása tisztítása karbantartása, 

károk elhárítása. 
- télen az utak járdák hó letakarítása csúszásmentesítés, 
- közúti táblák kihelyezése a megrongálódót táblák cseréje, 
- padok javítása, karbantartása 
- utak padkázása keletkezett utak javítása, kátyúk megszüntetése 
- kihelyezett hirdető táblák tisztítása festése majd a táblák visszahelyezése.  
- dugulás elhárítások hiba esetén bejelentés, 
- Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményben folyamatosan karbantartási mun-

kák 
- elvégzése, 
- üresen álló önkormányzati ingatlanok folyamatos ellenőrzése, 
- szakközép iskola területének folyamatos karbantartása, fűtés biztosítása, ellenőrzése, 
- munkagépek karbantartása, tisztítása, javítása, 
- vis major feladatok ellátása (elpusztult állatok szakszerű eltakarítása, vihar által kidöntött 

fa, letört gallyak eltakarítása, vízátfolyó ereszek dugulás elhárítása, 
- karbantartási munkákhoz árajánlatok bekérése, 
- karácsonyi közvilágítás elemeinek fel- és leszerelése, 
- karácsonyi díszítő elemek (Betlehem, Adventi koszorú) felépítése kihelyezése működte-

tése. 
- -a városi karácsonyfa beszerzése a Műv Ház előtt felállítása majd lebontása 
- irodai és tárgyaló székek megerősítése, 
- új járdák megóvása. karbantartása  
- laktanyában közvilágítás többszöri javításának koordinálása, 
- a Ady -Széchenyi téren labdafogó háló javítása 
- plakátok kihelyezése önkormányzati levelek kihordása 
- házasságkötő terem folyamatos átrendezése, 
- ünnepekre a város fel lobogózása, majd a zászlok leszedése, 
- Pusztaszántón temető karbantartás padkázás , kátyúzás 
- rágcsálóirtás megszervezése, lebonyolítása, a kihelyezett mérgek folyamatos felügyele-

te, 
- Mindszenty-parkok folyamatos karbantartása, tisztítása 
- rendezvényekre  tárgyak ki- és visszaszállítása, 
- Zöld-Híd Kft-vel folyamatos kapcsolattartás, szemétszállítás, lomtalanítás, elektronikai 
- hulladékgyűjtés megszervezése, 
- játszóterekbe homokozókból a régi homok elvitele, új homokkal történő feltöltése, védő-

ponyva rátétele, 
- bútorcserék miatt régi bútorok elszállítása, raktározása, selejtezése 
- virágládák áthelyezése, beültetése, locsolása mosása, festése, 
- Korányi úti játszótér ,kis foci kapuk kihelyezése 
- Korányi utcai járda építés elkezdése befejezése 
- lakossági bejelentések, problémák kezelése. 
- a Radnóti út fele átjáró kettő híd . hozzá vezető járda karbantartása 
- A temető kerítésének keleti oldal kiépítése. 
- Régi buszmegállók lebontása elszállítása a járda rész felújítása 
- Polgármesteri hivatal helységeinek folyamatos karbantartása 
- Fogászat korlát kiépítése 
- Piactér patak korlát teljes cseréje 
- Iroda a temetőben kialakítás.  

 
A teljesség és apró munkák felsorolásától eltekintek.  
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Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. március 12. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                       Salgai György s.k. 
                                                                                                                           városgondnok 
 
 
 
 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

3. Jogszabályi háttér:  

4. Határozati javaslat:  
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városüzemetetési Csoport 
2017. évi munkájáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Városüzemeltetési Csoport 2017. évi munkájáról készített beszámolót 
elfogadja. 
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