
Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottsága 2020. szeptember 1-jei ülésére

Sorszám: Tárgy.
‚. ‚A BKSZ Kft. tajekoztatoja

P13 az elvégzett munkákrói

Ny/1.

_______

Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja. Előkészítette:

Nyílt ülés Nánási László ügyvezető, BKSZ Kft.

Tisztelt Bizottság!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalja soros ülésein a BKSZ Kft. által elvégzett munkákról szóló
tájékoztatót.

Nánási László ügyvezető eleget téve a felkérésnek, megküldte a BKSZ Kft. által készített
tájékoztatót, amelyet jelen előterjesztéshez mellékeltünk.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatót szíveskedjen megtárgyalni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottsága a BKSZ Kft. által elvégzett munkákról szóló tájékoztatót a határozat
melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Csibor Géza bizottsági elnök

Békés, 2020. augusztus 27.

Csibor Géza s.k.

bizottsági elnök
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Békés Város Önkormányzata Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Békés
Petőfiu.2
5630

Tárgy: beszámoló a BKSZ Békési Kommunális és
Szolgáltató Kit. által elvégzett szerződéses és
megrendelt fetadatokról

Tisztelt Bizottság!

Az alábbiakban tételesen olvashatók a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. által 2020. Július hó
20. napjától 2020. augusztus 24. napjáig elvégzett, megrendelt és szerződéses feladatok.

Az elvégzett feladatok egy része állandó, mindennapos jellegű, ezek a következők:

. Közterületek (főtér) takaritása, szemétgyüjtök ürítése,

. padkázás a szegélyköves útvonalak mellett,

. sövények, bokrok és zöldfelületek, virágágyások, csemetefák karbantartása, tisztítása.

A mindennapos feladatok elvégzése mellefl a következő szerződéses és megrendelt munkák kerültek
elvégzésre:

S Fükaszálás: Raktár sor, Hangyási dűlő, Oncsa városrész, Vicza csatorna partja, Lengyel Lajos,
Vasútsori záportározó, cigányvízláda, Veres P. tér, Bánvég, szivattyúházak, Rákóczi u., Bodoki
K. u. (parlagfú), Fábián u., Fáy nagyplace, főutak, városháza udvarán, a Petőü u. 4. mögötti terület,
Mátra u. 5?. (parlagfű), Babilon sor 35, Fáy u.-i futópálya.

S Fünyirás pronárral; Oncsa, Szarvasi u., Vásárszél u., Május I . park, Gagarin - Bartók nagyplaee,
Summás, Fábián u. nagyplace.

. Fűnyirás: főtér, Honfoglalás tér, Erzsébet liget, Fáy u., bíróság mögötti nagyplacc, Vásárszél,
Kossuth u. 23 .‚ Ady tömbök, főtér ‚ liget, polgármesteri hivatal, Karaes T. u.

. Belvíz szivattyúk ellenőrzése, működtetése, tisztítása és karbantartása.
S Buszvárók (külső és belső) takarítása, szemetesek tirítése, cseréje (heti rendszerességgel).
S Sétányok szerneteseinek ürítése, cseréje, a környékének takarítása heti rendszerességgel).
. Kijelölt fák nyakazása, kivágása, darabolása, beszállítása megrendelés szerint, az időjárás

fUggvényében: Petőfi u. 14., Városi Sportcsarnok és iskola közötti tetőre lógó ágak,
szennyvíztelep, Csallóközi u. vége, Ady E. u., Gagarin u. 6., Petőfi u. t4. ‚Kispinee u. 78.

. Kossuth u. 2. bokrok metszése kiírás szerint.

• Két éven belül ültetett fák tányérozása, gondozása, locsolása.
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