
Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfj1csztési
Bizottsága 2020. október 27-i ülésére
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A BKSZ Kft. tajekoztatoja

PB az elvégzett munkákról
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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 Kit által elvégzett munkákról szóló
tájékoztatót.

Nánási László ügyvezető eleget téve a felkérésnek, megküldte a BKSZ Kft. által készített havi
tájékoztatót, amelyet j elen előterj esztéshez 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. október 21.

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 feladatokról

Tisztelt Bizottság!

Az alábbiakban tételesen olvashatók a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kfl. által 2020.
szeptember hó 21 . napjától 2020. október hó 1 6. napjáig elvégzett, megrendelt és szerződéses feladatok.

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

S Közterületek (főtér) takarítása, szemétgyűjtők ürítése,
S padkázás a szegélyköves útvonalak mellett,
. sövények, bokrok és zöldfelületek, virágágyások, csemetefák karbantartása, tisztítása.

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

. Fűkaszálás: Veres P. tér, Legelő u. 62. önkormányzati telek, Cigányvízláda, Vásárszél, Május 1.
park, szivattyúházak, Rákóczi u., Fáy nagyplacc, főutak, Fáy futópálya, Cseresznye u.,
buszvárók, JózsefA. u., Szélmalom-Szarvasi sarok Élővíz csatorna part, Fülöp u.

. Fűnyírás pronárral: Rákóczi u., Bánvég, Veres P. tér, Gőzmalom sor, Csallóközi u.

. Fűnyírás: főtér, Honfoglalás tér, Erzsébet liget, Fáy u., polgármesteri hivatal.
S Belvíz szivattyúk ellenőrzése, működtetése, tisztítása és karbantartása.
. Buszvárók (külső és belső) takarítása, szemetesek ürítése, cseréje (heti rendszerességgel).
S Sétányok szemeteseinek ürítése, cseréje, a környékének takarítása (hetirendszerességgel).
. Kijelölt fák nyakazása, kivágása, darabolása, beszállítása megrendelés szerint, az időjárás

függvényében: Bíróság előtt, Teleki u. 28, Csabai u. 35/l . Szélmalom-Szarvasi u. sarok,
Kispince u. 45., Fekete Körös sor, Fáy u. futópályánál, Petőfi u. 33., Durkó u. trafóház mögött,
Szarvasi u. 14., Karacs T. u. 8. fák ritkítása, buszpályaudvarnál bálványfa kivágása, Kossuth u.
1 1 ‚ Drága u. 30-32, Kút utca, Piac tér 1 . OTP mögött, SPAR parkolójánál, Petőfi- Cseresznye u.
sarka, Szarvasi u. 1 6., Élővíz csatorna partján fahíd két oldalánál

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

Szarvasi u. telephelyen anyagmozgatás targoncával, bobcattel.



. Illegális szemét kézi szedése zsákokba, azok beszállítása, ütemezés szerint.

. Lakosságtól beérkező szelektív hulladék, zöldhulladék átvétele, nyilvántartása.

. Összegyűlt padkafőld elszállítása.

. Mederburkolt árkok takarítása igény szerint.

. Csapadék elvezető árkokban a bejárók alatt lévő átereszek takarítása csőtisztítóval.

. Kátyúzás tört kővel kiírás szerint a Károlyi, Fáy, Kispince, Szík, Gólya utcák egyes szakaszain.

. Kátyúzás hidegaszfalttal: a város gyűjtőútjain, első-és másodrendű útjain, Kalász, Gőzmalom,
Jégverem, Csabai, Gagarin, Bartók, Nyíri, Farkas Gy., Bólyai, Csallóközi utcákon.

. Egynyári virágok locsolása, gondozása, ápolása, műtrágyázása

. DÉMÁSZ által levágott fák, gallyak elszállítása a város területéről.

. Dió- Róna kereszteződésében lévő növényzet levágása a szabad beláthatóság biztosítása

. Levendula patikánál tuja metszése út beláthatóságának biztosítása.
S Csap u. 1 6. víznyelő körül talaj lenyesése, elszállítása.
S Piac- az Élővíz csatornába kivezető csapadékvíz elvezetés feltárása, hiba elhárítása.
. Sátrak felállítása a Petőf 4. szám alatt és a három iskola udvarán.
S Fábián u-ról a Kispince u-ra való szakaszon összetört aszfalt javítása
. Kereszt u. Feszületi Kereszt levétele, elszállítása Dánfokra.
. Petőfi 36. víznyelő akna kiigazítása.
S Kürt u. 2 db víznyelő akna javítása.
. Lengyel L. u északra lévő, nem aszfaltozott utak folyamatos kátyúzása törtkővel.
. Petőfi 3 1 -33. balesetveszélyes járdaszakaszok kiigazítása.
. Bocskai u. 1 6-nál lévő korlát festése.
. Keserű sor, mederárok takarítása.
S KRESZ táblák cseréje.
. Árvácskák ültetése.
. Műtrágya kiszórása (CROPCARE YARA MILLA) kiírás szerint.
. Tűzkút helyreállítása.
. Falevél, egyéb zöldhulladék szedése.

Az itt felsorolt feladatokon kívül előfordulhatnak olyan elvégzett munkák is, melyek teljesítését
megrendelőink (az önkormányzat szervei) szóban vagy Írásban kértek a Kit -től.

Kérem beszámolóm szíves tudomásul vételét.
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Nánási László
ügyvezető


