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A Békési Városfejlesztési és

Szolgáltató Kft.

tájékoztatója az elvégzett

munkákról
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_______

Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja. Előkészítette:

Nyílt ülés Nánási László ügyvezető, BVSZ Kft.

Tisztelt Bizottság!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Pénzügyi és

Városfejlesztési Bizottság tárgyalja soros ülésein a BVSZ Kft. által elvégzett munkákról szóló

tájékoztatót.

Nánási László ügyvezető eleget téve a felkérésnek, megküldte a BVSZ Kit 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:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési

Bizottsága a BVSZ Kft. által elvégzett munkákról szóló tájékoztatót a határozat

melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Csibor Géza bizottsági elnök

Békés, 2021. augusztus 6.

Csibor Géza s.k.

bizottsági elnök
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Tárgy: beszámoló a Békési Városfejlesztési és
Szolgáltató Nonprott Kf. által elvégzett
szerződéses és megrendelt feladatokról

Tisztelt Bizottság!

Az alábbiakban tételesen olvashatók a Békési Városfejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kf. által 202 I.
június hó 1 6. napjától 2021 . augusztus hó 02. napjáig elvégzett, megrendelt és szerződéses feladatok.

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

. Közterületek (főtér) takarítása, szernétgyűjtők ürítése,

. padkázás a szegélyköves útvonalak mellett.

. sövények, bokrok és zöldfelületek, virágágyások, csernetefák karbantartása, tiszt ítása,

. 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

. Belvíz szivattyúk ellenőrzése, működtetése, tisztitása és karbantartása.

. Buszvárók (külső és belső) takarítása, szemetesek ürítése, cseréje (heti rendszerességgel).
S Sétányok szemeteseiiek ürítése, cseréje, a környékének takarítása (heti rendszerességgel).
. Lakosságtól beérkező szeleki ív hulladék, zöldhulladék átvétele, nyilvántartása.
. Padkázás és összegyűlt padkatld elszállítása.
S Szarvasi u. telephelyen anyagmozgatás targoncával, bobcattel.
. Illegális szemét kézi szedése zsákokba, azok beszállítása: Kisvasút sor, Deák F. u.. Csallóközi

Nevelő u. sarok, Malomvéges zsilip, Mátyás k. u. ‚ Karacs Teréz u.
. Mederburkolt árkok takarítása igény szerint.
. Fűkaszálás a város belterületén. közterületeken. tZútvonalak mentén: Csabai u., Korona u.,

Fábián u., szivattyú, Táncsics M. u. két oldala. Karacs T. u., Vásárszél u., Szarvasi u., Oncsa.
Asztalos u., Szegedi u., Maróköz, Fáy u., Szarvasi u., Verseny u., Dánfok, Raktársor u., Tátra
Mátra u., Korona u., Fábián szivattyú+holtág, Vashalom u., Teleki u., Körösi Cs. S. u..
Gőzmalom sor, Kopasz u., buszvárók környéke, Ady u., Liliom u.. Kossuth u., természetvédelmi



terület, Gagarin u.. Bartók u., Veres P. tér. Csallóközi feljárók, Szabadkai u. . Karaes T. u.,
Dánfok. Verseny u.-i árkok és rézsűk. N\iri u., Cseresznye u. sétány a csatorna mellett. Petőfl u.
54., Malom u. . Széchenyi tár 8., Malom u.. Peiőt u., Libazug u.. Baki u. . Karaes Teréz u.
játszótér. Csallóközi u. elején lévő járda. Fülöp u 15. csatorna, Kossuth u.. cigányvízláda.
Szarvasi u.. Rákóezi u, Hunyadi felüljárók. Krisztina városrész. élővíz csatorna partjai, Szánthó
A. parkoló mögötti terület, Dózsa Gy. u. 29.

S Kátyúzás tört kővel kiírás. megrendelés szerint: Mátyás Király u., Erkel u., London u.. Magyar
u.

. Uréderezés és hengerelés: Malornasszonykert járdás dűlő. Mátyás Király feljárók. Tompa u.,
Magyar u., Teleki u. ‚ Tavasz u.

. Kátyúzás hidegaszfaittal kiírás szerint, 1NFRASET technológiával: Drága u., Bánát u., Bólyai u.,
Keserűsor u, Ótemető u.. Szabó D. u., Petőfi u., Kalász sor, Hunyadi u., Csabai u., Csabai u. I 1.
és Báthory u. 29., Durkó u., Szent P. sor, Arany J. u., Csokonai u., Kinizsi u., Baky u., Ázsia
áruház parkoló, Asztalos u. 38-40.. Szélső u. 49., Epresköz u., Szikszai u.. Munkácsy u., Gagarin
u., Gyékény u., Csallóközi u., Veres P. tér, Farkas Gy. u.. Hőzső u., Kastély u., Szőlő u.,
Gyékény u., Fáy u., Kalász u., Kecskeméti u., Lengyel L. u., Hídvégi u., Bethlen u., Darnjanich
u., Posta u., Mezei u., Csíkos u. . Móriez u.

. Petőf 1 O. kerékpárút kátyúzása.

. Vári — Asztalos u. sarkon zártesatorna felett parkoló kialakítása.

. Egyenes u. 9- 1 1 . megsüllyedt járdaszakasz helyreállítása.

. Bocskai u. I 6. balesetveszélyes járdaszakasz helyreállítása.

. Rendőrség által kijelölt KRESZ táblák cseréje, és útszelvénybe lógó ágak levágása.

. Rákóczi u. iskola járdalapok felszedése.

. Emlékmű Fekete-Körös híd takarítása.
S Szarvasi u.-ról 2 db pad felszedése és elszállítása, lerakása a Fáy u. játszótérre.
. Közterületi játszóterek folyamatos karbantartása.
. Sétányokon lévő padok festése.
S Fáy u., Asztalos u.. Keserű sor. Szabó D., Ady u., Kossuth u. I 5., Mátyás K. u., Cseresznye u.,

Szélrnalorn u., Szántó A. u., Hunyadi u., Kisvasút sor, Zsinór u., Lenkey - Vica u. sarok, lrányi -

Kopasz u. közötti zug. Veres P. tér, Dánfok. Váci Mihály u., Nyíri u., Táncsics u., Petőf u. -

gallyak pako lása és elszállítása.
. Jantyik u. törött járdalapok cseréje.
. Brassói u. végén a járdalapos szakaszon elmozdult járdalapok megigazítása, átjáró átrakása.
S Vásárszél u. 1 5. sz. mögött a \íztoronyhoz vezető útnál az áteresz környékének előkészítése

wornázáshoz.
. Tátra- Zsilip u. sarkán rnegsüllyedt járdaszakasz kijavítása.
. Az OTP mögött, valamint a kerékpárút mellett található sövények visszavágása.
. Polgármesteri hivatalban kipusztult facsemete kiszedése.
. Harang emlékműnél lévő sövény, egynyári virágok permetezése.
. Jobbágy u. híd csiszolása.
. Főtéri híd korlátjának festése folyamatban.
. Főtéren lévő kiskukák csiszolása és festése.
. Honfoglalás térre a pozsonyi csata emlékművéhez kb. I m föld szállítása, az emlékhely

talapzatának növényekkel való beültetése.
. Rosszerdőn a tábla után jobb kéz felől illegálisan lerakott építési törmelék elszállitása.



. Hunvadi u 30-32. sz. járdarakás.

. Szabó D. u. járdarakás.

. Jakab napi vásár nyitáshan- zárásban való közreműködés.

. Minden más feladat elvégzése ezeken kívül, mellyel szóban vagy írásban megbiznak bennünket.

Az itt felsorolt t1adatokon kívül előfordulhatnak olyan el\•égZett munkák is, melyek teljesítését
megrendelőink (az önkormányzat szervei) szóban vagy írásban kértek a K1ttő1.

Kérem beszámolóm szíves tudomásul vételét. Békési Városfejlesztési és
Szolgáltató Nonprofit Kf.
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Nánási László
ügyvezető


