
Tájékoztatás a Kolostorok és Kertek Kft. 2018. évi tevékenységéről

A Kolostorok és Kertek Kft. 2011. április 30-tól a ,,Kolostorok és Kertek a veszprémi vár

tövében" című kiemelt projekt turisztikai és műszaki fenntartását végzi. A parkgondozás

feladatait három egységre bontottuk:

- zöldterületek üzemeltetése,

- köztisztasági feladatok ellátása,

- egyéb üzemeltetési feladatok.

Az összes gondozandó zöldterület nagysága kb. 72 hektár, melyen a munkavégzés
rendszeres, előre ütemezett volt. A KFT az előző évekhez hasonlóan a 2018-as évben is a
szerződésében rögzített feltételek szerint végezte a park műszaki tartalmú fenntartását. A
zöldterület kezelését, a köztisztasági és egyéb üzemeltetési feladatokat6fő munkavállalóval
teljesítettük.

A zöldterület kezelés részét képezte: pázsitkaszálás (1"9-25 napos gyakorisággal), kaszálék

összegyűjtése, elszállítása, gyepszél vágás, lombgereblyézés, gyep felülvetése (szükséges

mértékben), virágok, sövények és cserjék gondozása, kapálása, öntözése, növényvédelem.

Közel ezer tő virág, cserje és bokor került elültetésre a gondozásunkra bízott területeken,
valamint 2O0 tő fűszernövény a Jezsuita templom környékén. 13 fa került pótlásra a Rézsűs
játszótéren, a Népmesék játszótéren és a Szerelem sziget környékén. Ezen kívülfeladat volt a
területen lévő fák ellenőrző jellegű metszése, gallyazása, a kiöregedett, elkorhadt és

veszélyessé vált fák kivágása.

A köztisztasági feladatok körébe tartozott a kézi hulladékgyűjtő edények ürítése, valamint
kutyaürülék gyűjtő edények ürítése az időszaknak megfelelő rendszerességgel. Ez nyáron
napi rendszerességet jelentett, a többi hónapban heti három alkalmat.

Feladat volt az edények szükség szerinti fertőtlenítése, karbantartása, illetve az ellopott vagy

megrongált gyűjtők pótlása típus azonos gyűjtőkkel, További feladat volt a burkolt felületek,
utak, parkolók, járdák, lépcsők karbantartása, seprése, takarítása, gyommentesítése,

sáreltávolítás a csatornák védelme érdekében, eseti szennyeződések eltávolítása (murva,

olaj, homok, sár).
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Téli időszakban ezen felületek hó és síkosság mentesítése volt a feladat, környezetbarát

szóróanyag használatával.

A Kft. egyéb üzemeltetési feladatai közé különböző karbantartási munkálatok tartoztak

2018-ban is, pl. padok, asztalok, korlátok, kerítések karbantartása, javítása, lécpótlások

elvégzése.

A területen található játszótereket (Mocorgó, magyar Népmesék Játszókert, Szerelemsziget-

rézsűs játszótér) a VKSZ ZRT. külön szerződés alapján üzemelteti. A játszótéri zöldterületek
gondozása, takarítása, a meghibásodások észlelése a kft. feladatát képezte. A tó

üzemeltetése magában foglalta a Séd-patak felől érkező vízáram és vízcsere folyamatos

biztosítását, befolyók és kifolyó rendszeres tisztítását, zsilipek kezelését, tóba került hulladék

kiszedését, a tó növényzetének ápolását, A tó vizének minőségét a tavat tápláló Séd vizének

magas szerves anyagtartalma meghatározza, melyet telepített halakkal, (amur, csuka, kárász)

illetve a tó rendszeres tisztításával kezeltük.

Az ivó kutak és a csobogók üzemeltetése magában foglalta az ivő kutak rendszeres

tisztítását, karbantartását, Minden évben kiemelt feladat a nagyon kemény víz miatt, a

folyamatos vízlágyítás és vízkőmentesítés a többször előforduló dugulások miatt a

szökőkutak esetében. A víz- és áramdíjak rendezését, a berendezések fagymentesítését és

vagyonvédelmét is a Kft. látta el. Az ivó kutak vízminőségét a Kft a Bakonykarszt Zrt. által

minden évben két al kalom ma l bevizsgáltatja, ellenőrizteti.

A Kolostorok és Kertek feladata volt 2018-ban is a projekt turisztikai célú üzemeltetése,

melynek a lapinfrastru ktúrája a projekt megvalósu lása á lta l biztosított.
A parkba látogató vendégek szinte minden hétvégén találkozhattak különböző kulturális,

sport, egészségfejlesztő programokkal, melyek színes kikapcsolódást biztosítottak a

számukra.

A Virágos Magyarország versenyen elért siker után Veszprém képviselte hazánkat az Európai

Virágos Városok és Falvak, azaz az fnt"q.n§"p....Flp|plq. §urope környezetszépítő versenyen, ahol

arany minősítést szerzett az európai mezőnyben, sőt, a városi közterület megújításáért járó

különdíjat is elnyerte! 2018-ban törekvésünk volt minél kisebb hanghatással járó programok

szervezése, befogadása. lgyekeztünk a hétvégi programok hanghatását minőségben a

korábbi évek gyakorlatához képest még fokozottabban úgy alakítani, hogy az itt lakók

igényeit tartsuk szem előtt.
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Az alábbi rendezvények nagy sikert arattak a 20]-8-as évben és magas látogatottságot
tudhatnak maguk mögött:

Rendvédelmi Futónap

Katasztrófavédelmi lfjúsági Verseny
Fenntarthatóság mindenkor
Táncház

Családi nap-május 1.

Babako, Egészségnap

szűz Mária szobor tiszteletére táblaavató
Gyereknap

ÉpítOt napja, Zöldülő vidék
Fergeteg Fesztivál

Recercare Régizenei Műhely koncertje

kabóciádé

Juhannus nap

Virágos Veszprém

Veszprém Fest Lajkó Félix, Orlandó koncert
VMK Családi nap

TacsiTali

PL Beauty Cosmetics Családi nap

Futóverseny és teljesítménytúra

A programok közben otthont biztosítottunk különböző családi rendezvényeknek:

szülinapoknak, esküvőknek, keresztelőknek.

Veszprém, 2OL9.02.13

Tiszte lette l,
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