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HA TÁROZA T
Békés Város Polgármesterének 2020. november 18. napján hozott határozata

Táry: a BKSZ Kft. havi munkáiról szóló beszámoló elfogadása,

Békés Város Polgármesterének
208/2020. (XL 18.) határozata

Békés Város Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, amely szerint a Képviselő-testületi
jogköröket a veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester gyakorolja, a BKSZ Kft. által
elvégzett munkákról szóló tájékoztatót a határozat melléklete szerinti tartalommal
tudomásul veszi.

Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester
K.m.f.
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Békés Város Önkormányzata Pénzügyi és Városfej lesztési Bizottság
Békés
Petőfi u. 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 Kit által 2020. október
hó 1 7. napjától 2020. november hó 1 3. napjáig elvégzett, megrendelt és szerződéses feladatok.
Az elvégzett feladatok egy része állandó, mindennapos jellegű, ezek a következők:
.
.
.

Közterületek (főtér) takarítása, szernétgyűjtők (irítése,
padkázás a szegélyköves útvonalak mellett,
sövények, bokrok és zöldfelületek, virágágyások, csernetefák karhantartása, tisztítása.

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

.
.
.
.
.

Fűkaszálás: Dánfok, Zsibongó tér és Domokos vendéglő között, Fáy nagyplacc, sétányok, SPAR
mögötti terület, Szarvasi u., Bánvég,
Fűnyírás: Főtér, liget. polgármesteri hivatal, Karacs T. u.
Belvíz szivattyúk ellenőrzése, működtetése. tisztítása és karbantartása.
Buszvárók (külső és belső) takarítása, szemetesek ürítése, cseréje (heti rendszerességgel).
Sétányok szemetesemek ürítése, cseréje, a környékének takarítása (hetirendszerességgel).
Kijelölt fák nyakazása, kivágása, darabolása. beszáHítása megrendelés szerint, az időjárás
1ggvényében: Tűzkút
Bocskai u. sarkán nyakazás, Malom u. buszmegállónál orgona
nyakazása, Rákóczi u. ecetfák nyakazása, kivágása, Csallóközi u susnyózás, nyakazás, Karacs
Teréz 4tB épületre nőtt fák gallyazása, Táncsics M. u. 7. szám szilfák gallyazása, Széchenyi 8.
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 padkafNd elszállítása.
Mederburkolt árkok takarítása igény szerint.
—

.
.
S

.

•
.

.
.

.

Csapadék elvezető árkokban a bejárók alatt lévő átereszek takarítása csőtisztítóval.
Kátyúzás tört kővel: kiírás szerint a Lengyel L. utcától északra fekvő, nem aszfaltozott utakon:
Károlyi, Dankó, Prágai, Erkel, Kecskeméti, Legelő, Vadvirág utcák, összesen 98 tonna, piac tér,
összesen 2 tonna törtkővel, Oinnia buszváró (3.75t), Dózsa György u. nyugdíjas otthor előtt.
Veres Péter tér.
Kátyúzás hidegaszfaittal: Árok u., Kőrösi Cs. Szent Pál sor. Vica sor, Zöldfa u., TelekiVashalorn u. sarok, Mátyás Csabai u. sarok, Csabai Lánc u. sarok, Kodály u., Epresköz u..
Szikszai u., Fábián u., Kispince u., Hőzső u., Váradi u., Névtelen u., Új u., Szőlő u., Szélső u.,
Asztalos u., Szegedi u., Maróközi u., Dózsa u.,Tátra u., Mátra u., Hargita u., Szarnos u., Körös
u., Révész u., Csap u., Zsilip u., Kút u., Malom u., Tündér u., Gát u., Telep u., Lorántffy u.,
Iskola u., Posta u.
Egynyári virágok locsolása, gondozása. ápolása, rnűtrágyázása
DÉMÁSZ által levágott fák, gallyak elszállítása a város területéről.
Rákóczi u.-on a Kanyar sörözőnél a kerékpárút javítása.
Zászlók kihelyezése okt. 23. ünnepségre.
6 db újonnan kialakított gyalogos átkelőhelyhez I 2 db tábla kihelyezése, kitakaró fák gallyazása.
Szarvasi 40. alatt tetőjavítás.
Tűzkút u.
parkosítás.
KRESZ táblák cseréje.
Falevél. egyéb zöldhulladék szedése.
Petőf u. 76.-78 előtti áteresz betongyám kijavítása.
Teleki u. 60. 2 db víznyelő betonozása, majd aszfalt út javítása 1 ‚7 to. aszfalt.
Rákóczi 28 előtt beomlott bejáró oldalfalazat kijavítása, támfalrakás.
4370-es út mentén árok rendbetétele, kotrás, mnyírás.
Kinizsi u. 41 előtt megsüllyedt járdalapok helyreállítása.
Kecskeméti Gábor Kulturális Központban zongora pakolása BÉTAZEN fesztivál alkalmából.
Asztalos u. bolt mellett fedett csatornán föld elterítése.
Széchenyi 8. kapubejárójának déli ívén szegélykő újraépítése.
Táncsics 7. előtti járdaszakasz javítása.
Buszvárók karbantartása, szükség szerint korlátok festése.
Fáy u. kiemelt szegély lerakása, aszfaltozás.
Bodoki u. járdakészítés.
Fáy u járdarakás 9 fm.
Hunyadi téri óvodánál járdarakás
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Az itt felsorolt feladatokon kívül előforduLhatnak olyan elvégzett munkák is, melyek teljesítését
megrendelőink (az önkormányzat szervei) szóban vagy Írásban kértek a Kft.-től.
Kérem beszámolóm szíves tudomásul vételét.
Békés, 2020. november 13.

Nánási László
ügyvezető

