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2017. év végi tájékoztató beszámoló a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. éves 

munkájáról. 

 

 Hosszú, mozgalmas évnek értünk a végére. A Kft. kapacitása egész évben le volt kötve, és ki 

volt használva. 

Az éves alapfeladatok ellátásán túl számtalan kisebb felújítási és karbantartási munkát is 

elvégeztünk. 

Tavasszal a tóparton lévő elöregedett, veszélyes nyárfákat megbízott alpinista szakemberek 

segítségével kivágtuk. 

Ár- és belvízvédelmi feladataink idén szerencsére nem voltak. 

A belterületi utakat nyár elején és ősszel kátyúztuk aszfalttal. A Vasút úton és a tóparti 

lakóövezetben kellett a legtöbbet, de más utakon is javítottunk a közművek nyomvonalának 

megsüllyedésében. A zártkerti utak kátyúit is megtöltöttük zúzottkővel tavasszal és ősszel, és 

jelenleg is, valamint az aszfalt utak mellett kialakult gödröket is. A zártkerti utaknál hátrány, hogy 

nincs vízelvezetés, nincsenek árkok, így a víz az utakon áll meg, ami meggyorsítja a kátyúsodást.  

A 35-ös út és Bem út kereszteződésében a kanyarodási ívet kiszélesítettük a kényelmesebb 

kanyarodás érdekében. 

Az előző télen sok hó esett, a hóeltakatítást mindig időben elkezdtük, az egy hótoló gépünk 

folyamatosan dolgozott. Sózást csak az intézményeink környékén végeztünk a járdákon és 

lépcsőkön. A település lejegesedett kereszteződéseiben homokot szórtunk. Reméljük, idén nem lesz 

annyi hó, bár a december eleji egy cm-nyi hónál is volt aki várt a hótolót az utcájában. 

Egy ács és kőműves szakmával és gyakorlattal rendelkező állandó dolgozóval bővült a Kft, így saját 

dolgozóval ki tudtuk javítani a Művelődési Ház lépcsőjének sérült burkolatait, a Napközi 

épületének előterét (hidegburkolás, kézmosók cseréje), a Polgármesteri Hivatal lépcsőinek 

burkolatát. Az Óvoda új vizesblokkjának burkolatait is így készítettük el. 

Készítettünk bútorokat az ovis konyhába (öltözőszekrények és rakodó polcok), a Műv. Ház 

öltözőjébe (szekrényt és előszoba falat), az Óvodába fektető ágyakat, stb. 

A temetőben az elhanyagolt sírokon elburjánzott növényeket, és a sok szemetet termelő cserjéket 

kivágtuk, az út fölé hajló ágakat folyamatosan vágjuk. 

A játszótéri játékokat folyamatosan karban tartjuk. Igény szerint festettük, és kijavítottuk a 

használatból adódó és a vandálok által okozott károkat. 

A kereszteződésekbe belógó növényzeteket több helyen visszavágtuk. 

A tavasszal és ősszel kiültetendő virágokat a telephelyünkön neveljük a két fóliasátrunkban és 

szabad téren is. 



Műhelyünkben a gépeink javításának többségét el tudjuk végezni. Idén a Nissan kisteherautó kapta 

a legtöbb javítást, utána a Citroen Berlingo, és természetesen a többi gépünket is jó állapotban 

igyekszünk tartani. 

A munkaügyi központon keresztül a közfoglalkoztatás támogatásával beszereztünk szerszámokat, 

eszközöket (kéziszerszámok, fúrógép, benzines hómaró, fahasogató gép, létrák, stb.), valamint 

munkaruházatot a közhasznúak számára. 

A Kft telephelyén folyamatban van egy kb 120 m2 előtető építése. Itt elsősorban a munkagépeinket 

kívánjuk tárolni, valamint így fedett helyen tudunk javítási, szerelési munkákat végezni. 

A közfoglalkoztatottak létszáma folyamatosan csökken, jelenleg hat fő (három évvel ezelőtt húsz 

körüli létszámban voltak). Sokan elhelyezkedtek, vagy nyugdíjba mentek. Jövőre is fog nyugdíjba 

menni tőlünk ember. Ha tovább csökken a létszámuk, akkor plusz állandó dolgozókra lesz 

szükségünk a Kft-nél. 

Év közben több alkalommal foglalkoztattunk alkalmi munkavállalókat, hogy utolérjük magunkat a 

kaszálással és egyéb munkákkal. 

 

 

Tervek a következő évre: 

 

Az alapfeladatok ellátása továbbra is igények szerint. Önkormányzati, települési munkák elvégzése. 

Előreláthatólag sok munkát fog adni nekünk az Óvoda felújítás, költöztetés stb. 

 

 

Kft. tervei: 

 

Telephely fejlesztése (régi épületrész tetejének felújítása). Citroën Berlingo cseréje. 

 

Eddigi támogatásukat és segítségüket köszönöm, és bízom az ez utáni eredményes közös 

munkában. 

 

 

Sajószöged, 2017. december 14. 


