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Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejleszt
Előterjesztés Békés Város Önkormányzata
Bizottsága 2021. június 23-i ülésére
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A BKSZ Kft. tajekoztatoja
az elvégzett munkákról

PB
Ny/1._______
Döntéshozatal módja:
Egyszerű többség
Tárgyalás módja.
Nyílt ülés

Előkészítette:
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 havi
tájékoztatót, amelyet jelen előterjesztéshez mellékeltünk.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatót szíveskedjen megtárgyalni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni.
Határozati javaslat:
ési
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejleszt
Bizottsága a BKSZ Kft. által elvégzett munkákról szóló tájékoztatót a határozat
melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Csibor Géza bizottsági elnök

Békés, 2021. június 18.
Csibor Géza s.k.
bizottsági elnök
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Békés Város Önkormáiiyzata Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Békés
Petőfi ti. 2
5630

Tárgy: beszámo ló a BKSZ Békési Kommunális és
Szolgáltató Kf. által elvégzett szerződéses és
megrendelt feladatokról
Tisztelt Bizottság!

Az alábbiakban tételesen olvashatók a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kit által 202 I május
hó 2 1 napjától 202 1 június hó I 6. napjáig elvégzett, megrendelt és szerződéses feladatok.
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Az elvégzett feladatok egy része állandó, mindennapos jellegű, ezek a következők:
.
.
.
.
.

Közterületek (főtér) takarítása. szemétgyűjtők ürítése,
padkázás a szegélyköves útvonalak mellett,
sövények, bokrok és zöldfelületek, virágágyások, csernetefák karbantartása, tisztítása,
közterületeken lehullott falevelek összeszedése, elszállítása,
esős idő esetén vízleengedés a városban, díszburkolatokról. kerékpárutakról, főutak mellőL

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

Belviz szivattyúk ellenőrzése. működtetése, tisztítása és karbantartása.
Buszvárók (külső és belső) takarítása. szemetesek ürítése. cseréje (heti rendszerességgel).
Sétányok szerneteseinek ürítése, cseréje, a környékének takarítása (heti rendszerességgel).
Lakosságtól beérkező szelektív hulladék. zöldhulladék átvétele. nyilvántartása.
Padkázás és összegyűlt padkafNd elszállítása.
Gallyak, fák kocsira rakása, elszállitása kiírás szerint: Tűzkút u.. Kasza u.
Gallydarálás Dánfokon.
Szarvasi u. telephelyen anyagrnozgatás targoncával. bobcattel.
Illegális szemét kézi szedése zsákokba. azok beszállítása: Akácfa u., Bocskai u.. Tűzkút u.,
Kasza u.. Farkas Gy’. u. Legelő u.
Mederburkolt árkok takaritása igény szerint.
Kátyúzás tört kővel kiírás, megrendelés szerint: Erkel u., malomasszonykerti járdás dűlő.
Ternesvári u., Bartók u., Kopasz u.
Gréderezés és hengerelés: malomasszonykerti járdás dűlő.
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Gyermekfigurás hulladéktárolók kiheyezése megrendelés alapján.
Fáy u. játszótéren pad rögzítése.
Kátyúzás hidegaszfalttal kiírás szerint, INFRASET technológiával: Csabai u. 1 1 I 2., Szent Pál
sor I 6., Szigetvári u., Móricz-Bartók u. közötti szakasz, MáLna u. 7-9., Báthory u. 29.
JózsefA. u. sétány járdájának javítása, törött lapok cseréje.
Futópálya felőli megjelölt járda javítása.
Lapos u. 5 sz. járdaátrakás, törött lapok cseréje.
Iskola u. árokfcnekelés, bejáróbontás, csőcsere.
Bocskai- Bartók u. sarkán aknafedél pótlása.
Soványhát u. 4 soros járda rakása, tükörkészítés, lapok lerakása.
Május I park, padok kirakása.
Kisvasút soron f’elhízott padkafdld leszedése elszállítása.
Libazug 4-6. : úttestről az eső után felgyülemlő csapadékvíz levezetése az árokba.
Bajza u 1 elmozdult járdalapok Újra rakása.
Deák F. 42. elmozdult járdalapok Újra rakása aszfalt járclaszakasz felszedése, pótlása I O-es
lapokkal.
Hivatalban gyepfelületből gyomok kiszedése, irtása gyomirtóval.
Szélmalom u. 28-34. elmozdult járdalapok helyreigazítása.
Petőfi u. 29. balesetveszélyes járdaszakasz kijavítása.
Kossuth u. 1 7. járdaszakasz javítása aszfaltozással.
Mátra u. 58. fű levágása árokból.
Temesvári u. szétcsÚszott járdalapok megigazítása.
Mátra u. 56-60. támfalrakás, fenekelés, saroknál megsüllyedt vfznyelő fed lap helyreállítása.
Mátra u. 52-54. járdaátrakások.
Minden más feladat elvégzése ezeken kívül, mellyel szóban vagy Írásban megbiznak beanünket.
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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.
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Nánási László
ügyvezető

