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A Békési Városfej1esztéi és
Szolgáltató
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munkákról
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Egyszerű többség
Tárgyalás módja.’

Nyílt ülés

Eló’készítette.’

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 Kft. által készített havi
táj ékoztatót, 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 BVSZ Kft. által elvégzett munkákról szóló tájékoztatót a határozat
melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Csibor Géza bizottsági elnök

Békés, 2021. október 22.
Csibor Géza s.k.
bizottsági elnök
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5630
beszámoló a Békési Városfejlesztési és
Szolgáltató
Nonprofit
Kít.
által
elvégzett
szerződéses és megrendelt feladatokról
Tárgy:

Tisztelt Bizottság!

Az alábbiakban tételesen olvashatók a Békési Városfejlesztési és Szolgáltató Nonprofit KfI. által 2021.
szeptember hó 20. napjától 202 I október hó I 9. napjáig elvégzett, megrendelt és szerződéses feladatok.
.

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

.
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.
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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, Rutak mellől,

A mindennapos feladatok elvégzése mellett a következő szerződéses és megrendelt munkák kerültek
elvégzésre:
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Belvíz szivattyúk ellenőrzése, müködtetése, tisztitása 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 padkaföld elszállitása.
Közterületi játszóterek karbantartása.
Szarvasi u. telephelyen anyagmozgatás targoncával, bobcattel.
Illegális szemét kézi szedése zsákokba, azok telephelyre szállítása.
Mederburkolt árkok takarítása igény szerint.
Fűkaszálás a város belterületén. közterületeken, főútvonalak mentén: Damjanich u., Május I
park, Verseny u. két oldala, Rákóczi u., Csabai u., Oncsa városrész, Vásárszél u., Keserű sor.
Tátra- Mátra u. sarok, Dárifoki üdülőközpont területe, Kossuth u., buszvárók, Szarvasi u.,
Mázsaház, buszállomás környéke.
Kátyúzás tört kővel kiírás, megrendelés szerint: Erkel Ferenc és Prágai u., Károlyi u., Soványhát
u., Szabadkai u., Csabai u., Cseresznye u., Bánát u., Kopasz u., gréderezéssel, úthengerezéssel.
Kátyúzás hidegaszfaittal kiírás szerint, INFRASET technológiával.
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Fakivágás. bozót kivágása, gallyak elszállítása vihart követően, illetve kiírás szeriit: Szegedi u..
Fáy u., Rákóczi u., Szigetvári u., Május I park, Durkó- Csabai u. kereszteződés, Keserű sor.
Farkas Gy. u., 7 db fenyőfa kivágása a tűzoltók segítségével, gallyak, rönkök elszáilítása.
KRESZ táblák cseréje kiírás szerint.
Közterületi szemetes edények és kerékpártárolók festése.
Vadvirág u. 7. szám alatti mozgáskorlátozott parkoló kiépítése.
Lenkei u. járdaátrakás.
Mónus Illés u. útátvágás, csövek lerakása, betonozása.
Fecske u. járdaátrakás, pótlás.
Hőzső- Fábián u. kereszteződésében zsákutca tábla kihelyezése.
Békés- Tarhos zenei napok rendezvény előkészületében, lebonyolításában, elpakolásáhan való
részvétel.
Dánfok sétány és génpark kaszálása, keletkezett zöld hulladék elhordása.
Gőzmalom soron (Krisztina) kátyúk felvágása bontókalapácesal, törmelék elszállitása, mixer
betonnal történő útjavítás.
Kolbászvigalommal kapcsolatos előkészületekben, ill. azt követő visszaállításban való
közreműködés.
Veres P. tér 6-7. sz. mögötti parkolók kialakításának megkezdése, 37,5 tonna föld kitermelése,
elszállítása.

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, 2021. október 19.

Nánási László
ügyvezető

Beki Városfejlesztési
SzolgáIta Nonpro és
Kit.
5630 Béké5
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