Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottsága 2021. szeptember 28-i ülésére

Tárgy.

Sorszám:

A Békési Városfejlesztési és
Kft.
Szolgáltató
tájékoztatója az elvégzett
munkákról

PB
Ny/1._______
Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség
Tárgyalás módja:

Nyílt ülés

Előkészítette:

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 munkákiól szóló
tájékoztatót.
Nánási László ügyvezető eleget téve a felkérésnek, megküldte a BVSZ Kit által készített havi
táj ékoztatót, 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 e1végztt inunkákról szóló tájékoztatót a hitározat
melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.

Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Csibor Géza bizottsági elnök

Békés, 2021. szeptemlcr 24.
Csibor Géza si.
bizottsági elnök

1
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Békés Város Önkornaányzata Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Békés
Petőfi u. 2
5630

Tárgy: beszámoló a Békési Városfejlesztési és
Szolgáltató
Nonprofit
Kit
által
elvégzett
szerződéses és megrendelt feladatokról
Tisztelt Bizottság!

Az alábbiakban tételesen olvashatók a Békési Városfejlesztési és Szolgáltató Nonprott Kit által 2021.
augusztus hó 03. napjától 2021 szeptember hó I ‘7. napjáig elvégzett. megrendelt és szerződéses
feladatok.
.

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

.

Közterületek (főtér) takarítása. szernétgyűjtők ürítése,
padkázás a szegélyköves útvonalak mellett,
sövények, bokrok és zöldfelületek, virágágyások, csemetefák karbantartása. tisztítása,
közter’ületeken lehullott falevelek összeszedése, eszállítása,
esős idő esetén vízleengedés a városban, díszburkolatokról. kerékpárutakról, főutak mellől,

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

.
.
.
.

Belvíz szivauyúk ellenőrzése, működtetése, tisztítása és karbantartása.
Buszvárók (külső és belső) takarítása. szernetesek ürítése, cseréje (heti rendszerességgel).
Sétányok szerneteseinek ürítése, cseréje, a környékének takarítása (heti rendszerességgel).
Lakosságtól beérkező szelektív hulladék. zöldhulladék átvétele, nyilvántartása.
Padkázás és összegyűlt padkaRld elszállítása.
Közterületi játszóterek karbantartása.
Szarvasi u. telephelyen anyagmozgatás targoncával, hobcattel.
Illegális szemét kézi szedése zsákokba, azok telephelyre szállítása.
Mederburkolt árkok takarítása igény szerint.
Fűkaszálás a váios belterületén. közterületeken. főútvonalak mentén: Kossuth u., Táncsics u.,
Pusztaszeri u., József A. sétány, Bánvég parlag1í vágása. Tátra u., Csíkos u., Korona u., Fáy u.,
Csíkos u., rendezvénytér. élővíz csatorna partja, Tátra u., Veres P. tér, Kisvasút sor, Kökény u.,
Vadvirág u., Bodoki u., Vásárszél u., Soványbát u., Bartók Béla u., Csallóköz u., Gagarin u..
Szánthó Albert u.. Jantyik u., Hajnal u.. Oncsa, Lengel Lajos u., Karaes T. u., Petőfi u., Fülöp
u., Hunyadi u., Korona u., Szarvasi u.. Irányi u., Dánfok.
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