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JUBILEUM Idén ünnepli megalapításának 20. évfordulóját a Közúti Építő és Szolgáltató Kft.  
A dinamikusan fejlődő vállalkozás legfőbb referenciája a megbízható, precíz feladatellátása mellett  

a vele kapcsolatban álló több mint ötven önkormányzat

KÉSZ-en állnaK aZ új feladatoKra

Megbízhatóság, folyamatos 
párbeszéd, pontos, minőségi 
teljesítés, szigorú számviteli 
rend – nem enged ezen el-
veiből Kőműves József, a 
szekszárdi Közúti Építő és 
Szolgáltató Kft. ügyvezető 
igazgatója. A cég eredmé-
nyei és partnereik bizalma 
igazolja az üzletpolitika élet-
képességét.

Vizin Balázs

Nagy volt a sürgés-forgás Kő-
műves József irodájában ked-
den délelőtt Bátaszéken. Szemé-
lyes megbeszélések, telefonos 
konzultációk egymás után. 
Nincs ebben semmi meglepő 
egy olyan cégnél, amely a meg-
bízhatóság, a folyamatos pár-
beszéd, a pontos, minőségi tel-
jesítés és a szigorú számviteli 
rend betartásának elvét vallja 
magáénak, immáron húsz éve. 
– Kezdetben az önkormányzati, 
közlekedési célú, infrastruktu-
rális fejlesztések, illetve fenn-
tartási munkák elvégzésére 
alakult cégünk, amely feladatot 
a mai napig ellátja – emléke-
zett vissza Kőműves József. A 

Közúti Építő és Szolgáltató Kft. 
(KÉSZ Kft.) ügyvezető igazgató-
ja hozzátette, sajnálatos módon 
az útépítések és a közterületi 
felújítások jelentősen lecsök-
kentek az elmúlt években, de 
köszönhetően eddigi referenci-
ájuknak, precíz munkájuknak, 
mindig új és újabb feladatokkal 
bízzák meg őket.

a válság ellenére 
megtartotta kollektíváját

Az ügyvezető igazgató arról 
is beszámolt – alkalmazkodva 
a piaci igényekhez –, hogy az 
utóbbi időszakban nagyobb fi-
gyelmet szenteltek egy régi-új 
tevékenységi körük megerősí-
tésére: a vízrendezési munkák 
ellátására. A KÉSZ Kft. erejét 
mutatja az is a gyors megújulási 
képességén túl, hogy a gazdasá-
gi válság ellenére megtarthatta 
elhivatott, felkészült munka-
társaiból álló kollektíváját. Je-
lenleg 23 alkalmazottja van és 
30 szerződéses alvállalkozóval 
állnak kapcsolatban. Főként 
Tolna, Baranya és Bács-Kiskun 
megyében dolgoznak, meg-
rendelőik döntő többségben az 
önkormányzatok. – Büszke va-
gyok arra, hogy az a fajta kon-

zervatív, a minőségi munkát 
preferáló elv, amelyet cégünk 
magáénak vall, a partnereink 
elismeréséhez vezetett: mind a 
megrendelőinktől, mind az al-
vállalkozóinktól kiérdemeltük 
már a megbízható, jó cégminő-
sítést – hangsúlyozta Kőműves 
József. – 2006-ig nagyon di-
namikusan tudtunk fejlődni 
– folytatta –, 2007-ben érintett 
meg bennünket az első építő-
ipari válság, amelynek követ-
keztében az addigi termelési 
volumenünk nagyjából a felére 
csökkent. Ezt profilbővítéssel, új 
piacok nyitásával 2008-tól visz-
sza tudták tornászni némileg.

Bizakodóan tekintenek 
az idei évre

Kőműves József megjegyez-
te, alkalmazottaiknak télen is 
biztosítanak munkát, ez a faj-
ta szemlélet hozzá tartozik a 
cég szerepvállalásához. Sőt, a 
közelmúltban béremelésben is 
részesültek, hiszen a beruházá-
soknál folyamatosan növekszik 
az elvárás velük szemben, ame-
lyet ily' módon is honoráltak. 
Mint mondta, nem egyszerű 
ez a feladat, de családok meg-
élhetéséről van szó, amely min-

dennél fontosabb. Bizakodóan 
tekint az idei évre, úgy látja, a 
megrendeléseik száma megha-
ladja majd a 2012-ben tapasz-
taltakat. Ebben számottevőek 
a vízrendezések. Példaként a 
mórágyit említette, amely már 
lezárult. Jövő héten pedig a bá-
taapáti műszaki átadása lesz. 
Ezzel párhuzamosan indítot-
ták és közel a kétharmadánál 
tartanak a mázai belterületi 
vízrendezésnek. Mindezek 
mellett út- és térburkolat-épí-
téseket végeztek Bátaapátiban. 
Építettek egy szép lépcsőt a 
templomtól a temetőig. A Petőfi 
utcában térköveztek, kibővítet-
ték az utat és a csapadékvíz-el-
vezetést is megoldották ezen 
a területen. A község központ-
jában, az épületfelújításokhoz 
kapcsolódóan térkőburkolato-
kat alakítottak ki. 

Ötven önkormányzattal 
állnak kapcsolatban

Dunaszentgyörgyön a napok-
ban fejezték be két utca komp-
lett felújítását, aszfaltozását. 
Medinán a jövő héten kezdik 
a teljes faluközpont felújítását, 
ott is új burkolatokat készíte-
nek, korszerűsítik a buszmeg-

állót, valamint járdákat és par-
kolókat is létesítenek. 

Szekszárdon pedig megnyer-
ték közbeszerzési pályázaton 
a városhoz tartozó utak fenn-
tartását. Ennek keretében több 
utat is felújítanak a közeljövő-
ben, az első projekt a Tavasz 
utca teljes átépítése lesz. Az 
ügyvezető igazgató hozzáfűzte, 
több mint 50 önkormányzattal 
vannak kapcsolatban. – Kevés 
olyan úton gurul az autóink 
kereke Tolna megyében, amely-
hez ne volna közünk. 

társadalmi  
szerepvállalás

Az elnyert megbízások mel-
lett legalább ilyen fontosnak 
tartom a társadalmi szerepvál-
lalásunkat. Erőnkhöz mérten 
minden évben támogatjuk a 
civil szervezeteket, kulturális 
rendezvényeket. Hiszen az az 
elvünk, hogy ahol megkeres-
sük a kenyerünket, oda vissza 
is kell juttatni! – világított rá 
Kőműves József.

– Továbbra is azt tartjuk az 
egyik legfőbb feladatunknak, 
hogy partnereinket ellássuk 
minden olyan információval, 
amelyeket a megnyíló pénzügyi 

források esetén hasznosíthatnak 
és még inkább alkalmassá tehe-
tik településüket az uniós pályá-
zatok elnyerésére. Vagyis a pár-
beszédre helyezzük a hangsúlyt: 
milyen projektekre célszerű pá-
lyázniuk a település adottságait 
figyelembe véve, mert azt be kell 
látni, hogy az önkormányzatok 
ma önerőből képtelenek na-
gyobb mértékű fejlesztésekre. 
Emellett a cég eszközparkját is 
tovább szeretnék bővíteni és új 
technológiákat is bevezetnének 
a kor igényeihez igazodva – 
emelte ki Kőműves József. 
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Mázán egy közel 111,5 milliós pályázati támogatás révén valósul meg az 
állomási terület komplett vízelvezetési rendszere 3,5 kilométer hosszú-
ságban. A munkálatok várhatóan a nyár végén fejeződnek be. A beruhá-
zás jelenlegi helyzetéről Pecze Gábor (balról) polgármester tájékozódik

A Völgység egyik legszebb településén, Bátaapátiban több beruházást is 
megvalósított az elmúlt időszakban a KÉSZ Kft. A képen látható Petőfi ut-
cában térköveztek, kibővítették az utat és a csapadékvíz-elvezetést is 
megoldották ezen a területen a cég munkatársai

Ugyancsak Bátaapátiban a belterületi vízrendezést is a Közúti Építő és 
Szolgáltató Kft. végzi. A több mint 100 millió forint értékű beruházás a vé-
géhez közeledett, jövő héten lesz a műszaki átadása. Darabos Józsefné, a 
község polgármestere mutatja az érintett szakasz egy részét

A Közúti Építő és Szolgáltató Kft. szép, korszerű bátaszéki telephelyét 2004-ben létesítette Napi egyeztetés. Kőműves József ügyvezető igazgató (balra) és Háry Attila termelési vezető
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KÉSZ Közúti Építő és 
Szolgáltató Kft.
SzEKSzárd, Tartsay V. u. 20.  
Iroda éS poStaCíM:  
7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 28. 
tEL./Fax: 74/512-312, 512-313
HonLap: www.kozuti.epito.hu  
E-MaIL: kozuti.epito@t-online.hu 
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