
Beszámoló az ÜVF Kft. által a kötelező feladatokon felül 
végzett munkákról 

 
Időszak: 2017. januártól-júliusig 

 
 

1. Külön határozatban kapott feladatok: 
 
- A teljes úthálózat karbantartása: 

elvégezve, júniusban készre jelentve. 
- Honismereti további korszerűsítése: 

elvégezve, augusztusban készre jelentve. 
- Lakossági járdaépítés:  

folyamatosan készülnek – 25 db címből 20 készült el 
mostanáig. 

- P+R parkolónál 20 férőhelyes kerékpártároló építése:  
a nyári intézményi karbantartások után, ősszel kerül sorra. 

- Vasútállomáson mellékhelység kialakítása:  
a nyári intézményi karbantartások után, ősszel kerül sorra. 

- Kertekalja utca 26. Számú ingatlanon kerítés építése:  
a nyári intézményi karbantartások után, ősszel kerül sorra. 

- Malom utca 2. védelmi épület 2 helység felújítása: elvégezve. 
- 105. számú csatorna és Pesti út 14. Sz. Közötti zárt kerítés építése: elvégezve.  

 
2. Az alapfeladatokon felül végzett egyéb munkák: 

 
Január: 150 db súlykorlátos tábla áthelyezése, újak kihelyezése, illetve 

módosítása. 
 
Február: - ÁFÁI 10 db elektromos szerelőablak kiépítése az új álmenyezetbe. 

- Orvosi rendelő csőtörés bontás és javítás, 
- HSZK  Ócsai úton - Belső udvar és hátsó parkoló feltöltése és 

murvázás. 
 
Március: Gyöngyvirág óvoda kézilabda pálya kiépítés miatti áthelyezések 

(területrendezés + vízvezeték kiváltás. 
 
Április: - Napraforgó óvoda kutató árok ásás, 

- Bóbita óvoda - Külső tároló újjáépítése és tető cseréje, 
- Pitypang szivattyúcsere, 
- Gyerekorvosi rendelő csőtörés javítás, 
- Bóbita óvoda csőtörés / kiváltás, illetve új hálózat kiépítése. 

 
Május: - ÁFÁI régi nyílászárók, pakolása, rendrakás és átszállítása a PMH 

melletti telekre – heti 3-4 fő, össz. 8 fuvar, 
- cca. 35 m3 föld gépes felrakás, szállítása a Honismereti kertbe, 

eldolgozás. 
 



Június: - ÁFÁI régi nyílászárók pakolása, rendrakás és átszállítása a PMH 
melletti telekre – heti rendzseresságű, összesen 16 fuvar, 
- Könyvtár faház összeszerelés, 
- EGÉSZSÉGHÁZ:  bútorbontás, vízszerelési munkák fszt. és az 

emeleten, fogorvosi rendelőben, fűtéscső kiváltása, ablakcserék 
kapcsán többszöri rendelő pakolások, rendrakás és takarítási 
tevékenységek folyamatosan – a hónapban 15 napon keresztül, 
napi 3 fővel, 

- Öregszőlő utca 2. (Kissné Marika) " K" szegély kiépítése, 
- Párakapuk kiépítése Napraforgó és Babarózsa bölcsőde területén. 

 
Július:  - PMH-nak 1db szekrény legyártása, 

- EGÉSZSÉGHÁZ:  orvosi rendelőkben bútorpakolás, fóliázással, 
kábelek és antenna leszerelése, 

- Bontott ablakok, ajtók pakolása és szállítása. Fogászat takarítása, 
- ÁFÁI kiskapu le-, felszerelés, 
- ÁFÁI betűk festése, címer felújítás, 
- Baross buszmegálló áthelyezésében közreműködés, föld szállítás. 

 
Januártól-májusig: - Szociális tűzifa kiszállítás összesen 310 q, heti 5-10 címre, 

- Üllő belterületi utakon padkajavítás, ároktisztítás, illetve új 
csapadékvíz elvezető rendszer (árok) kiépítése: 420 fm 
szakaszon és 10 különböző helyszínen. 

 
 Januártól-júniusig gyártott bútorok: 

- Könyvtár 17 db szekrény, 
- Bölcsőde 2 db szekrény, 
- Óvodák 8 db radiátor burkolat, 
- Penny elé 1 db fa virágágyás gyártása. 

 
3. A kivitelezők által végzett beruházásokon folyamatos jelenlét több emberrel, 

és háttér munkálatok végzése iránymutatás alapján. 
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