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Közterület-fenntartó Szervezet feladatai a 2018 évben is változtak, így a fenntartandó
területek a következők: Fonyódi u-i parkoló, Fonyódi utcai zöld terület, Bolya közi strand és
a Feltöltött területi strand Sziget strand Kodály strand. 20018-ban sportpálya ismét a KFSZ
fenntartása alá került. Településünkön a szervezetünk által eddig fenntartott 27 ha zöldterület kb. 12
ha-l meg növekedett.
Parkfenntartási, köztisztasági és egyéb feladatok ellátása
Fenntartási feladatok
I.
Kötelező
II.
Önként vállalt
III.
Rendkívüli és egyéb feladatok
I. Kötelező feladatok:
Szakmai szempontok szerint a következő feladat csoportok alapján végezzük munkánkat.
1. kiültetésre kerülő palánták előállítása /30000db/

2. park fenntartási feladatok ellátása
-fűnyírás
-fák, cserjék metszése
-virágágyak kialakítása, előkészítése, karbantartása
-parki utak fenntartása
-cserje, rózsa virág ágyak, gazolása
-öntözés
-növényvédelem
-őszi lombgyűjtés
-fásítás
-parlagfű mentesítés/leltárban nem szereplő egyéb önkormányzati területeteken is/
-utcai sorfák karbantartása, veszélyes fák kivágása
-utak melletti zöld területek fenntartása kb. 5ha

3. köztisztasági feladatok ellátása

4.
5.
6.
7.
8.
9.

-köztéri hulladékgyűjtők ürítése
-járdák, útpadkák, buszvárók kerékpár utak tisztántartása
-illemhelyek üzemeltetése
-síkosság elleni védelem
piac üzemeltetése
játszóterek üzemeltetése
karbantartási feladatok ellátása /szakipari munkák/
- játszótéri eszközök, parki berendezések, hulladékgyűjtők, lánc korlátok buszvárók javítása új
berendezések készítése
-rendezvények előtti és utáni fenntartási feladatok/ halászléfőző verseny, aug. 20-i
rendezvény, Balaton átúszás…/
-szökő- és ivó kutak üzemeltetése
-sportpálya fenntartás

10. -bevételt termelő feladatok/virág értékesítés, szakipari feladatok, kertészeti munkák,
konténerek bérbeadása/
II. Önként vállalt feladatok
1. közfoglalkoztatás szervezése, végrehajtása
- önkormányzati intézményeknél végzett feladatok/ fűnyírás, kisebb szakipari munkák,
szállítási feladatok…/
2. -kényszer védekezési feladatok ellátása határozat alapján /parlagfű irtás, kényszer kaszálások,
belvízi védekezések, Katasztrófa Védelmi hatóság irányítása mellett./
3. -zsidó temető fenntartása
4. -egyházi területek fenntartása/Temető domb, templomok környéke/
III. Rendkívüli és egyéb feladatok ellátása
1. –zászlózások
2. -karácsonyi díszítések
3. -vihar és felhőszakadás utáni károk helyre állítása
4. -szavazásoknál szavazó körök berendezése
A 2018-es esztendőben is a hagyományokhoz híven „A Föld világnapja” alkalmából szemét szedést
megszervezzük. Biztosítjuk a hulladékgyűjtő zsákokat és a kesztyűket. A zsákokba gyűjtött szemetet,
ártalmatlanító helyre szállítjuk
Az idei esztendőben is nevezünk a „ A VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT VERSENY”-re.
A településen élőket, és az intézményeinket arra ösztönözzük, hogy környezetüket virágosítsák. Ehhez
úgy járulunk hozzá, hogy az intézményeinknek civil szervezeteinknek ingyenesen, az üdülőknek,
helyi lakóknak önköltséges áron tudunk virágot biztosítani, mert valljuk, hogy a kertek virágpompája
is a város ékessége.
2018 évben nincs vízügyes közfoglalkoztatás, az ott dolgozókat, 6főt a képviselő testületi döntés
értelmében KFSZ határozott idejű, munkatörvénykönyves foglalkoztatási formában foglalkoztatja.
A Városi Önkormányzatnál alkalmazásban lévő közfoglalkoztatottak közül jelenleg 2 fő
közfoglalkoztatott van aki KFSZ feladatokat lát el.

Nyári ügyeleti rendszer
A Közterület-fenntartó Szervezet a 2018 évi nyári szezonban is az előző évek gyakorlatát követve
fontos elvégzendő feladatát, a köztéri hulladék gyűjtők ürítését, és a hulladék ártalmatlanító helyre
szállítását hétvégeken /szombat, vasárnap, ünnepnap, rendezvények alkalmával/ 6-8óra között végzi.
Beosztott gépkocsi PSE-528 +rakodó gépkocsi vezető elérhetősége. 06-20-2649535
A rendkívüli események / vihar, felhőszakadások…/ a rendkívüli munkavégzéseket indokolnak.
Ezekben az esetekben és minden más esetben a rendkívüli feladat ellátását, a dolgozók berendelését az
intézmény vezetője, végzi és irányítja. Elérhetősége:06-20-9566-408.
A piac oly népszerű Balatonbogláron, hogy 2018. 04. 15-2018.11.30. a hét minden napján 6óra és
14óra között tarjuk nyitva.
Tisztelt képviselő testület beszámolóm elfogadni szíveskedjenek.
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