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A 2017. év jelentős változást hozott Tapolca Város Önkormányzata életében. Tapolca
Város Önkormányzata költségvetési rendeletében 2017. március 1-jei kezdő időponttal
elfogadta saját városüzemeltetési, parkfenntartó munkacsoport felállítását, és a feladatok
ellátásához szükséges minimális költségvetési előirányzat-szükségletet.
A munkacsoport felállásakor, 2017. március 1-jén 2 fő munkavezetővel, 5 fő parkfenntartó
munkással, 1 fő kőműves szakipari munkással, 1 fő takarítóval és 1 fő karbantartó,
asztalos szakipari munkással indult el, 2017. július 1-jétől pedig kiegészült további 1 fő
takarítóval és 2 fő karbantartó munkással - az addig településőri munkát ellátó dolgozók
munkakörének módosításával.
A munkacsoport 2017. évi bérköltsége cafetériával együtt 27.191 ezer Ft, a túlórákra
(hétvégék, ünnepnapok) kifizetett bérköltség pedig 491 ezer Ft volt.
Az alábbiakban az alapfeladatok szerinti elkülönítésben számolunk be a 2017. év során a
munkacsoport által elvégzett munkákról.

Köztisztasági feladatok a város teljes területén
A köztisztasági feladatellátás nagy részét lefedő közterületi takarítás hétköznapokon napi
8 óra, hétvégeken napi 3-3 óra munkaidőt vesz igénybe. A takarítás 3 útvonalon történik 22-2 fővel, melyből 4 fő közmunkás, ezért abban az időszakban, amikor 2 foglalkoztatási
időszak között 1-2 hétig nincs közfoglalkoztatás (pl. március 1-15. között), akkor a parkok
és a parkfenntartási munkák rovására kell átcsoportosítani dolgozókat a napi takarítási
feladatok ellátása érdekében. Nyári időszakban a turistaszezon és a rendezvények miatt
jelentősen több hulladék keletkezik a frekventált belvárosi területeken is mind a járdákon,
mind pedig a hulladékgyűjtőkben. Emiatt is szükséges ezen időszakokban a munkaerő
átcsoportosítása és túlmunka elrendelése.
A takarítók munkáját 4 darab tolókaros seprőgép segíti, melyek elsődlegesen a
cigarettacsikkek és a téli síkosságmentesítő anyag hatékonyabb takarítására szolgálnak. A
fákról lehulló termés és levelek eltávolítása a járdafelületről kézi szerszámokkal történik.
A járdák mellett a fizető parkolók takarítása is a napi szintű feladat része, ennek
költségeihez járul hozzá megállapodás alapján a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. havi
100.000 Ft + Áfa összegben.
A köztéri hulladékgyűjtők ürítése a járdák és fizető parkolók takarításával párhozamosan
zajlik. A munkát 4 darab kézi takarítókocsi segíti, melyek segítségével hatékonyabb és
kevésbé megterhelő a műanyag zsákos gyűjtés. A hulladékgyűjtők a városközpontban a
higiénikus és könnyű ürítés érdekében kiemelhető kukabetéteket kaptak. Ilyen betétek
beszerzését a 2018-as évben is tervezzük. A napi takarítási feladatokon felül további
pluszfeladatot jelent az illegálisan elhelyezett hulladékok felszámolása, mely kb. 1.000.000
Ft költséget jelentett éves szinten.
A közterületeken, többségében a kommunális és szelektív hulladékgyűjtő szigetek
környékén rendszeresen elhelyezett elhelyezett illegális hulladékok gyűjtését általában
heti 1 alkalommal, csütörtök vagy pénteki napokon végezzük 2 fővel 4-6 órában. A
városszerte összegyűjtött elhagyott hulladékot tehergépjárművel szállítjuk ki a
laktanyában elhelyezett 5 m3-es konténerbe, melynek a közszolgáltató havonta 1-2
alkalommal végzi az ürítését. A hulladéklerakások megakadályozása érdekében a
lerakással érintett területeken térfigyelő kamerákat helyeztünk ki, melynek következtében
van olyan terület ahol az intézkedés hatására csökkent a hulladék elhelyezés. Ezzel együtt
azonban sajnos új területeken is megjelennek a lerakatok, amelyeket a munkacsoport a
munkavégzés során, illetve lakossági bejelentések alapján derít fel. 2017-ben 4 kamera
önerőből, 1 kamera pedig a Halápi úti garázssor közösségének közreműködésével került
kihelyezésre. A visszajelzések alapján 2018-ban további 7 helyszínen lenne szükség
kamera kihelyezésére, illetve a meglévő kamerákkal együtt szükséges lenne a becsatolásuk
a városi térfigyelő rendszerbe, hogy hatékonnyá válhassanak.
Az illegális hulladéklerakások felszámolása kb. 5.000.000 Ft költséget jelentett éves szinten,
amelyből 1.000.000 Ft a közszolgáltatónak fizetett lerakási díj és 781.000 Ft az új kamerák
telepítése.
A közutak útszegélyének takarítása folyamatos, többségében kézi erővel történik. A
nyáron beszerzett Kubota kistraktor rendelkezik seprő és szegélyseprő adapterrel, melyet
a traktor fülke beszerzését követően több alkalommal használtunk. Az adapter inkább a

zúzalék, kisebb hulladékok (csikkek, papírdarabok) felszedésére alkalmas, a lombhulladék
felszedésére nem, ezért terveink szerint hatékonyan a tavaszi és nyári időszakban tudjuk
majd hasznosítani.
Őszi időszakban a levélgyűjtés hatékonyságát a Kubota kistraktor fű- és levélgyűjtő
adapter beszerzésével növeltük, pár óra alatt tudtuk nagy közterületekről (burkolt és
zöldfelületről egyaránt) összegyűjteni a lehullott lombot, melyet az adapter leaprít, így a
gyűjtés és szállítás hatékonyságát is megnöveltük.
A víznyelők takarítását a város teljes területén szintén kézi erővel végezte havonta 1-2
alkalommal szükség szerint 2 fő munkacsoportos dolgozó.
Az önkormányzati burkolt utak tavaszi és őszi utcaseprése szükségszerű, amelyhez a
városüzemeltetési munkacsoport nem rendelkezik megfelelő géppel, emiatt szolgáltatótól
kellett megrendelni a munkát, amely egy alkalomra (6 munkanap) 715.000 Ft költséget
jelentett, amely a helyijárat útvonalat és a kiemelt szegélyű utcákat tartalmazta.
A köztéri padok, lócák és a buszvárók ülőhelyei rendszeresen fertőtlenítve lettek, a
buszvárók üvegfelületeinek takarítását általában havi 1 alkalommal végeztük el.
Téli időszakban hóhelyzet, ónoseső esetén a teljes munkacsoport átáll a téli
síkosságmentesítő anyag kézi erővel történő szórására, amely munkafolyamat
megkönnyítésére a 2018-as évben síkosságmentesítő anyag szórására is képes kézi
szórókat tervezünk beszerezni. A hóeltakarítás javarészt kézi szerszámokkal történt. A
nyáron beszerzett Kubota kistraktor azonban már rendelkezik azonban tolólappal, így a
2017-es év végi télre már gépi segítséggel tudtunk készenlétben állni.
A parkfenntartásból származó zöldhulladék tárolására 8 darab 1100 literes saját
konténerrel rendelkezünk, melyek ürítése a közszolgáltató által történik.
Parkfenntartás
A gyep, virág, cserje felületek fenntartási munkáit a Dobó városrészben, Diszel
városrészben, a Déli városrészben, továbbá a vállalkozói parkfenntartáson kívüli
zöldfelületeken a Városközpontban, a Keleti városrészben, a Nyugati városrészben és a
Kertvárosi városrészben végeztük tavaly.
Tavasztól őszig szükség szerint elvégeztük a virágágyásokba ültetett dísznövények
gondozási feladatait az alábbiak szerint:
- Virágágyak talajelőkészítése évi két alkalommal, egy-, és kétnyári virágok, évelők
ültetése előtt, május illetve október hónapokban.
- Virágágyak talajának évi egy alkalommal - tavasszal - történő tápanyagpótlása.
- Virágágyak talajának évi egy alkalommal történő talajpótlása a Bio-funa Kft. által
biztosított földanyagból, növényültetés beöntözéssel.

-

Gyomlálás, kapálás szükség szerint, évente 4-5 alkalommal, elvirágzott (elszáradt)
növényi részek eltávolítása, folyamatosan, kétheti rendszerességgel.
Öntözés szükség szerint, az időjárás függvényében, májustól szeptemberig heti 3-4
alkalommal.

Tavasztól őszig szükség szerint elvégeztük a füves területek kaszálási munkáit. A
fűnyírást, kaszálást megelőzően a gyepfelületre hulló ágakat, köveket összegyűjtöttük. A
kaszálást követő 24 órán belül (legkésőbb másnap) az útfelülettel vagy járdafelülettel
érintkező pázsitfelület nyírási-, kaszálási munka végzése során a burkolatra hulló
nyesedéket feltakarítottuk, a gépjárművek okozta egyenletlen gyepfelületek
tereprendezését, visszafüvesítését szükség szerint elvégeztük.
A kaszálási és parlagfűmentesítési munkákat a gyepterület nagyságától és minőségétől
függően a júniusban vásárolt KUBOTA BX-2350 kistraktorral, New Holland trakor RZ
szárzúzóval, Husqvarna fűnyíró traktorral, 2-3 db fűkaszával, 1-2 db tologatós fűnyíróval
és 1 db lombfúvóval végeztük.
Gyepszellőztetést végeztünk a tavaszi és őszi zöldterülettakarítási munkákkal egyidejűleg.
Tavasztól őszig szükség szerint elvégeztük a cserjés felületek, sövények, örökzöldek
gondozási munkáit:
- Alakító-, ritkító metszések szükség szerint (4-5 alkalommal), a túlnövések és a
beteg, sérült részek eltávolítása.
- Elöregedett részek teljes egészében történő eltávolítása szükség szerint.
- Cserjealj gyommentesen tartása kapálással illetve gyomlálással 5-6 alkalommal.
- Útkereszteződésekben a közlekedésbiztonság érdekében 50 cm-es cserjemagasság
tartása.
- Öntözés az időjárás függvényében, tavasszal végzett növényültetéssel érintett
területeken szükség szerint.
- Örökzöldeknél tavasszal lazítás mélyebben a téli fagykár ellen, kapálás, szélvágás,
tányérozás 2-3 alkalommal.
- A növények alatt lévő faapríték egyengetése és szükség szerinti pótlása.
Az ágyásokból kiszedett elvirágzott növényeket és a fűkaszálékot, egyéb lágyszárú
zöldhulladékot a 2017. évtől már zöldterületi hulladékot is befogadó Bio-funa Kft.
Piroscserben működő telephelyére szállítottuk. A munkacsoport kevés tehergépjárművel
rendelkezik, így a szállítás elvonta a gépjárműveket a napi feladatok alól és növelte azok
elhasználódását és üzemanyag költségét. A szállítási feladatokat 2017. évtől 2 db
tehergépjárművel (Toyota Dyna és Iveco) végeztük, a hatékony munkavégzéshez azonban
további tehergépjármű beszerzésére lenne szükség a 2018-as évben.
Növénytelepítési munkákat végeztünk az alábbi területeken:
Tavasszal a Városi Piac előtti zöldterületen 35 fm-en ágyást alakítottunk ki, melybe 35 fmen örökzöld fagyalsövényt és 9 db fát ültettünk. Sajnos a fákból a késői fagyok miatt 8 db
tönkrement, melynek pótlása a 2018. évben várható.
Egynyári virágokat ültettünk tavasszal Dobó és Diszel városrészben a közterületi
kőedényekbe, Diszelben a világháborús emlékmű körül és a Csobánc Művelődési Ház
előtti virágágyásba.

Tavasszal a Csermák József Rendezvénycsarnok mellett négy virágágyást évelő ágyássá
alakítottuk, Dobó városrészben pedig megszüntettük a körforgalmi virágágyat, helyére
örökzöldet ültettünk és füvesítettük.
Kétnyári virágokat ültettünk ősszel Dobó és Diszel városrészben a közterületi
kőedényekbe, évelőket és cserjéket Diszelben a világháborús emlékmű körül és a Csobánc
Művelődési Ház előtti virágágyásba, egy virágágyás helyére 1 db hársfát ültettünk és
gyepesítettünk.
A Tamási Áron Művelődési Központ előtt a Rácskompozíció emlékmű áthelyezését
követően elvégeztük a parkosítási munkákat, átültettük a meglévő évelő növényeket és
gyepszőnyeget terítettünk le 87 m2-en.
A Deák Jenő emlékmű körüli kórház előtti kisparkban fakivágást és tereprendezést
végeztünk, ültettünk 25 db tiszafát.
A növénytelepítéshez beszerzett növények költsége összesen 589.625 Ft.
A parkfák, sorfák gondozási munkáit a vállalkozói parkfenntartás kiemelt, 1. kategóriájú
területén kívüli közterületeken egész évben szükség szerint végeztük.
Tavasztól nyárig végeztük a vadalásokat az első lombkoronaszintig, a víz-, és vadhajtások
eltávolítását a fa életkorától és fajtájától függően.
Gallyazási munkákat 6 méter magasságig:
- űrszelvényezés, alakító metszés a természetes koronaforma, a fajra jellemző habitus
érintetlenül hagyása mellett szükség szerint, melyhez a kézi szerszámokon kívül
magassági motoros ágvágót használtunk
- a letört, elhalt, sűrűn nőtt, egymást keresztező vesszők, ágak eltávolítása szükség
szerint,
- elhalt, beteg és a viharok után lehasadt, megrepedt, veszélyessé váló ágak, gallyak
levágása szükség szerint,
- a kresztáblákat, önkormányzati információs táblákat kitakaró vesszők, ágak
levágása szükség szerint.
Kiszáradt 10 cm átmérő alatti fákat vágtunk ki kézifűrész és motoros láncfűrész
használatával, a kivágott fák tuskóját kézi szerszámokkal kiszedtük.
Feladatunk volt még az elmúlt 3 évben ültetett, 12 cm törzsátmérő alatti fák esetén a
tányér területének gyomlálása vagy kapálása, a támasztó karók és a kötözőanyag pótlása,
megerősítése havonta 3 alkalommal, időjárás függvényében öntözés, hosszan tartó száraz
időszakban heti 2 alkalommal.
A gallyazási munkák során eltávolított ágakat 2 darab tehergépjármű segítségével
szállítottuk a Bio-funa Kft. telephelyére, ahol felaprították és feldolgozták. Mivel a
munkacsoport nem rendelkezik saját aprítógéppel, így az ágakat is csak több fordulóval
néhány darabonként tudtuk eljuttatni a feldolgozó cégünkhöz, amely jelentős emberi és
gépjármű erőforrást vont el a napi munkavégzéstől.

A 2018-as évben szükséges egy aprítógép beszerzése, amely hatékonyabbá teszi a
gallyazási munkákat és gazdaságosabbá a szállítást, ezen felül az apríték hasznosítható
lenne a közterületi virágágyak, zöldfelületek takarására is.
Faültetési munkákat végeztünk az alábbi területeken:
Tavasszal az 50 év 50 fa közérdekű kötelezettségvállalás keretében felajánlott 50 db
különböző fajtájú lombhullató facsemetét ültettünk a város különböző pontjain, ebből a
fákat ért fagykár és vandalizmus miatt ősszel 6 db-ot pótoltunk.
Az önkormányzat pályázati támogatást nyert faültetésre a Vasútállomás környékére,
amely keretében 10 db kőrisfát ültettünk a Petőfi-liget nyugati részére az Elkerülő út
mentén.
Ősszel Diszel városrészben a Csobánc Művelődési Ház előtti egy virágágyás helyére 1 db
hársfát ültettünk.
A Deák Jenő emlékmű körüli kórház előtti kisparkban fakivágást és tereprendezést
végeztünk, ültettünk 2 db ezüstfenyőt.
A faültetésekhez beszerzett növények költsége összesen 281.550 Ft.
A parkfenntartási és köztisztasági feladatok ellátásához szükséges eszközök, anyagok
beszerzési költsége 635 ezer Ft volt.

Épített elemek fenntartása a város teljes területén:
A köztereken 250 darab köztéri pad és asztal, valamint 300 darab köztéri hulladékgyűjtő
karbantartásáról, felújításáról gondoskodott a munkacsoport.
A parkberendezési tárgyak (asztalok, padok, kerítések, hulladékgyűjtők, kerékpártárolók,
információs táblák, korlátok stb.) karbantartása egész évben, az erre kijelölt
műhelyépületekben (Szálloda utca garázs és Csobánc laktanya volt EÜ épület) és a
közterületeken történt. Elvégeztük a padok, asztalok és hulladékgyűjtők többségének a
felújítását, melyeket az idegenforgalmi szezon kezdetéig kihelyeztünk a parkokba.
Folyamatosan javítottuk a rongálások után balesetveszélyessé vált, városképi szempontból
beszennyezett parkberendezési eszközöket is.
A helyijárat útvonal önkormányzathoz tartozó buszmegállói 5 kivételével a 2017-es évben
szintén teljes felújítást, új festést kaptak. A felújításból kimaradt buszmegállók régi és
rossz állapotúak, felújításukat vagy cseréjüket a 2018. évben tervezzük.
Nehézség, hogy az üvegezett buszvárók rendszeresen vandalizmus áldozataivá válnak, az
újra üvegezés jelentős anyagköltséget jelent, ez ugyancsak probléma a köztéri padok eltört
deszkáinak esetében is.
Nyár végén elvégeztük Diszel városrészben az utcajelző táblák teljes átfestését, szükség
szerinti cseréjét.

A köztéri bútorok, csobogók, ivókutak tisztítása, festése leginkább tavasztól-őszig zajlott
zárható, fűtött műhely hiányában.
A játszótereinket az év során havonta 3-5 alkalommal rendszeresen ellenőriztük, szükség
esetén azonnal kijavítottuk a keletkezett hibákat. A leggyakoribb hibák a szemgödörvédők
pótlása, a tartócsavarok pótlása és megerősítése, hintaforgók kenése, cseréje, továbbá
rendszeres feladat a játszótéri eszközök alatti kavicságy visszarendezése a szomszédos
zöldterületekről a játszótér területére.
Elvégeztük a Viszló utcai homokozó keret cseréjét, az Egry utcai rugós játék elemeinek
cseréjét, a Billege utcai kosárlabda palánk felújítását és elbontottuk a Tóparti játszótér
kihasználatlan homokozóját.
Ősszel megtörtént a Egry József utcai játszótér játékelem tetőinek és a két diszeli játszótér
eszközeinek állagmegóvó festése. Több éve problémát jelent a Gyulaffy utcai játszótér a
szomszédos ingatlan lakójának, azonban kapacitás hiányában annak elbontására és
áthelyezésére a 2017-es évben nem kerülhetett sor.
A homokozók feltöltése, homokcseréje tavasszal és nyáron, továbbá a fertőzött
homokozókban szükség szerint megtörtént.
Ősszel a Tapolcai Városgazdálkodási Kft-vel közös beruházásban a szakipari (festés,
parkettázás) munkaerőt biztosítottuk az Irodaház melletti szolgálati lakás "steril
helyiségeinek" kialakításában.
2017. április 20-tól saját dolgozóval látjuk el a KRESZ táblák forgalomtechnikai eszközök
javítását, cseréjét, karbantartását is. 2017. november-decembertől pedig heti szakértői
(hivatali) ellenőrzésekkel megkezdtük a városban kihelyezett KRESZ táblák
felülvizsgálatát, a kopott táblák cseréjét, a használaton kívüli táblaoszlopok felmérését,
eltávolítását és a szükségessé vált, szabályszerű áthelyezéseket, indokolatlan táblák
megszüntetését.
A vízvételi helyek, ivókutak, automata öntözőrendszerek tavaszi beüzemelésük után
folyamatos ellenőrzés mellett működtek. A változó időjárási körülmények miatt az
automata öntözőrendszereknél (Hősök tere, Köztársaság tér, Kisfaludy utca) gyakori után
állításokra volt szükség. Sajnos gyakoriak a rongálások, lopások, kisebb-nagyobb károkat
okozva ezzel az önkormányzatnak.
Több ivókút felújítása, festése a tavaszi-nyári hónapokban elkészült. A kutakat
rendszeresen ellenőriztük, szükség esetén azonnal kijavítottuk a keletkezett hibákat. Régi
problémát oldottunk meg például a Déli Városkapu ivókútjának hibaelhárításával.
A 2017. május 1-jei ünnepre már saját dolgozóink végezték az ünnepi felzászlózást. Az
augusztus 20-i ünnepi zászlózástól kezdődően már teljes körűen a karbantartási
feladatokat ellátó 3 fős csoportunk látja el a város fellobogózását.

Havonta átlagosan 4 alkalommal volt szükség a Közös Önkormányzati Hivatalban, az
intézményeinkben és az üres önkormányzati lakásokban, helyiségekben fellépő kisebb
karbantartási munkák elvégzésére, szállítási, rakodási feladatokban való közreműködésre.
A teljesség igénye nélkül még a további, évközben felmerült több napig tartó munkákat
végeztük el:
- laktanyai raktárhelyiségek átalakítása, takarítása,
- ideiglenes telephely kialakítása,
- Diszeli temető kapuk felújítása,
- Új köztemetőben a ravatalozó és halottasház nyílászáróinak festése,
- adományok összeszerelése és szállítása,
- irattári helyiségek kialakítása
- a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal irodáinak kifestése, parkettázása.
A festési munkákhoz felhasznált festékanyagok, eszközök összes költsége 1.245 ezer Ft
volt.
A köztéri bútorok, buszvárók, játszótéri eszközök és az épületekben felmerülő asztalos
munkák faanyagának anyagköltsége 752 ezer Ft volt.
A vizes és villamos berendezések karbantartásának, szakipari munkás nélkül elvégezhető
cseréjének anyagszükséglete 1.158 ezer Ft volt.
A forgalomtechnikai eszközök kihelyezésének, áthelyezésének, karbantartásának
anyagköltsége 975 ezer Ft volt, amely nem tartalmazza a közlekedési táblák,
forgalomtechnikai eszközök beszerzési költségét.
A karbantartási munkákhoz szükséges kisgépek beszerzésének költsége 680 ezer Ft volt.
A buszvárók üvegezésének költsége 350 ezer Ft volt.
Az önkormányzati hirdetőtáblák és matricázások költsége összesen 159 ezer Ft volt.
Kőműves munkák
A munkacsoportban dolgozó 1 fő kőműves többségében olyan feladatokat végzett el az év
során, amelyek időigényesek, az anyagköltség felhasználás minimális, ezért építőipari
vállalkozások a túlterheltségük miatt nem is vállalnak ilyen jellegű munkákat. Ily módon a
belvárosi térburkolt felületen a gyalogosforgalommal érintett területeken elkészült az
összes felmerült térköves járdaburkolaton kialakult süllyedés, térkő és szegélytörés
kijavítása, a szélesebb gyalogosfelületet igénylő sétányok nyomvonalkorrekciója és a
legfeljebb 1-2 m2 felületeken történő térkövezési munka.
A temetőkben elkészült a Régi köztemető sérült kerítésbástyájának javítása, egy ivókút
környékének térburkolása, az Új Köztemető portaépületének belső falburkolat javítása, a
Diszeli temető melléképületének teljes külső vakolat-felújítása.

Vállalkozók munkavégzésével (nehézmunkagép, egyéb szakipari munka) közösen
elkészült
- az Egry utcában a játszótér alatti járdaszakasz teljes felújítása, ahol a végső
aszfaltozási munkák kivételével minden munkát a munkacsoport végzett el,
- a Simon István utca és a Juhász Gyula utca között a gyalogos átjáró beton
járdalappal történő kiépítése,
- a kórház előtt a Deák Jenő emlékmű körüli zöldterület tereprendezése,
szegélycseréje, az emlékműhöz vezető járda kiépítése.
- a Tamási Áron Művelődési Központ előtt a Rácskompozíció áthelyezését követően
a nyomvonalkorrekciós K-szegély építés és a megszüntetett zöldterületek
térburkolása.
A kőművesmunkákhoz, burkolatlan útkarbantartási munkákhoz és tereprendezési
munkákhoz szükséges anyagok beszerzése és ezek fuvarköltsége összesen 1.133 ezer Ft
volt.
A köztisztasági, parkfenntartási, kőműves és karbantartási munkák hatványozottan
igénybe veszik az összesen 3 darab rendelkezésre álló kisteherautót. A munkagépek és
tehergépjárművek a teljes kihasználtság miatt évente több alkalommal szorultak
szervizelésre, a hiányuk jelentősen hátráltatta a munkákat. A kistehergépjárművek közül
csak 2 darab (Citroen és Iveco) hosszú fülkés, így kizárólag ezek alkalmasak
munkásszállításra, amely nehezíti elsősorban a nyári időszakban, a Dobó és Diszel
városrészek távolsága miatt a fűnyírós, karbantartó, takarító csapatok szerszámokkal
együtt történő helyszínre szállítását. Emellett ugyanezek a gépjárművek végzik az illegális
hulladék, szerszámok, kisgépek, köztéri bútorok stb. szállítását is.
A 2018-as évben tovább bővül a munkacsoport és átvettük a városközpont parkfenntartási
munkáit, ezért szükségessé vált további tehergépjármű beszerzése.
A 3 db kistehergépjármű üzemanyagfogyasztása összesen 1.438.161 Ft volt, a futott km
pedig összesen 38.456 km, melynek részletesebb megbontása az 1. mellékletben található.
A kistehergépjárművek kisebb javítására, karbantartására több alkalommal volt szükség,
melynek összes költsége 595.000 Ft volt.
A munkagépek és kisgépek (fűkaszák, fűnyírók stb.) karbantartására havonta 1-2
alkalommal, a New Holland traktor javítására negyedévente, a Kubota kistraktor kötelező
szervizelésére 1 alkalommal volt szükség, melyek összes költsége 1.048 ezer Ft volt.
A munkacsoport melegedő helyisége 2017. évtől az APEH udvarban található volt IPA
klub helyiségei, amely rendelkezik vizesblokkal. A melegedő hátránya, hogy a forgalmas
városközpontban helyezkedik el, ezért a kistehergépjárművek tartós parkolása a
környéken nehezen megoldható. A helyiség szűk lépcsőn közelíthető meg, ezért csak
kisebb kéziszerszámok tárolására alkalmas, ezért pihenőidőszakban a munkások által

használt takarítókocsik, talicskák elhelyezése az udvaron történik, ami idegenforgalmi
szezonban nem szép látvány az arra haladóknak.
A tehergépjárművek, kisgépek, munkagépek, munkaeszközök, forgalomtechnikai
eszközök tárolása 3 helyszínen történik: a Szálloda utcai 3 garázsban, a Régi
Postaudvarban 1 garázsban és 1 raktárhelységben és az Északi laktanya raktáraiban. Ezek
egymástól nagy távolságra vannak, ezért indokolt lenne egy nagy telephely kialakítása a
munkacsoport számára. Erre alkalmas lenne a volt Mentőállomás területe az Ipar utcában.
Folyamatosan gondoskodtunk a munkacsoport dolgozóinak munkaruha és védőruha,
védőeszköz szükségletéről, melynek összeg költsége 627 ezer Ft volt.
HATÁROZATI JAVASLAT
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1. melléklet

Tankolt üzemanyag
2017. év

IJK-239

NJB-778

Január

-

125,89 liter

Február

-

111,51 liter

Március

-

181,89 liter

Április

-

164,47 liter

Május

56,98 liter

161,69 liter

Június

118,3 liter

118,89 liter

Július

120,05 liter

137,83 liter

Augusztus

129,9 liter

106,25 liter

Szeptember

174,41 liter

145 liter

Október

165,66 liter

143 liter

November

108,65 liter

123,33 liter

114,18 liter

December

111,78 liter

123,15 liter

142,98 liter

ÖSSZESEN:
(átlagosan 360,- Ft/l –
rel számolva)

985,73 liter
354.863,- Ft

1643 liter
591.480,- Ft

1366,16 liter
491.818,- Ft

Megtett km
2017. év

IJK-239

NJB-778

NXH-056 (11.10-)

Január

-

1149 km

Február

-

975 km

Március

-

1398 km

Április

-

1407 km

Május

550 km

1564 km

Június

778 km

1348 km

Július

867 km

1470 km

Augusztus

1083 km

1185 km

Szeptember

1363 km

1370 km

Október

1630 km

1401 km

November

1043 km

1336 km

895 km

December

606 km

1037 km

915 km

ÖSSZESEN:

7920 km

15640 km

14.896 km

NXH-056 (11.10-)

1109 liter

13.086 km

