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Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfcjlesztési
Bizottsága 2021. november 23-i ülésére
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Békési Városfejlesztési és

Szolgáltató

tájékoztatója

Kft.
az

elvégzett

munkákról

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 munkákról szóló
tájékoztatót.
Nánási László ügyvezető eleget téve a felkérésnek, megküldte a BVSZ Kit által készített havi
tájékoztatót, amelyet j elen előterj esztéshez mellékeltünk.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatót szíveskedjen megtárgyalni és az alábbi
határozati j avaslatot 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. november 19.
Csibor Géza s.k.
bizottsági elnök

1

Békési \‘áiosfcjlcsztési és Szolgál(ató Nonprolb Kft.
\ ‘Un:
Ügfé1szoIgáIat: 5630 Békés, Verseny u. 4.
tfa: ((() 11 t—174
ik,Lfli L,tt.hti

Békés Város Önkormányzata Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Békés
Petőfi u. 2
5630
Tárgy: beszámoló a Békési Városfejlesztési és
Szolgáltató
Nonprofit
Kít
által
elvégzett
szerződéses és megrendelt feladatokról
Tisztelt Bizottság!
Az alábbiakban tételesen olvashatók a Békési Városfejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kit által 2021.
október hó I 9. napjától 202 I november hó I 7. napjáig elvégzett, megrendelt és szerződéses feladatok.
.

Az elvégzett feladatok egy része állandó, mindennapos jellegű, ezek a következők:
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Közterületek (f5tér) takarílása, szernétgyűjtők öntése,
padkázás a szegélyköves útvonalak mellett,
sövények, bokrok és zöldfelületek, virágágyások, csenietefák 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:
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Belvíz szivattyúk ellenőrzése, működtetése, tisztítása és karbantartása.
Buszvárók (külső és belső) takarítása, szemetesek ürítése, cseréje (heti rendszerességgel).
Sétányok szemeteseinek ürítése, cseréje, a környékének takanítása (heti rendszerességgel).
Lakosságtól beérkező szelektív hulladék, zöldhulladék átvétele. nyilvántartása.
Padkázás és összegyűlt padkatNd elszállítása.
Közterületi játszóterek karbantartása.
Szarvasi u. telephelyen anyagmozgatás targoncával, bobcattei.
Illegális szemét kézi szedése zsákokba, azok telephelyre szállítása.
Mederburkolt árkok takarítása igény szermt.
Fűkaszálás a város belterületén. közterületeken. főútvonalak mentén.
Kátyúzás tört kővel kiírás, megrendelés szerint.
Kátyúzás hidegaszfalttal kiírás szerint, INFRASET technológiával.
Fakivágás, bozót kivágása, gallyak elszállítása vihart követően, illetve kiírás szerint: Farkas Gy.
u., Deáki F. u. 56., Táncsics Mihály u., Múzeumköz sarkon bokor visszavágása, Teleki u. 28.
vérszilvafák visszavágása, Váradi u., autóbusz állomás melletti szivarfa fasor vágása, Petőfi u.,
Berényi u. gaily szállítása.
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Csap u. 1 3 járdaemelés.
Malom u. 2. sz. hulladékgyűjtő kihelyezése.
Maróthy u. 5. sz. járdaigazitáshoz homok kiszállítása.
Bartók B. u. árok befedés. aknakészítés.
Bartók B. u. járdaátrakás.
Forradalmi emlékművek tisztítása. ünnepre való előkészület.
Sátorállítás a Gál Ferenc Főiskola területén.
Malornasszonvkerti dülőút hengerezése.
Rózsa u. I O db aknakészítés.
Soványhát u. 2. sz. játszótér melletti rnves területről téglatörmelék és zöldhulladék elszállítása.
Dáifökon mezőgazdasági terület bejárónál 5 soros járda építése.
Veres P. tér 6-7. sz. mögötti parkolók kialakításának folytatása.
Szökőkútnál viacolor helyreállítása.
Szökőkút leengedése és fagytalanitása.
Belvárosban az öntözőrendszer leengedése és fagytalanitása.
Május 1 parkban megsérült babafák kiásása, elszállítása.
Mónus Illés. Jámbor u. csapadékvíz elvezető aknák kialakítása és betonozása, rácesal történő
lefedése.
40 db víznyelőrács készítése (40x40-es).
Kossuth u. 35. csatornafedél kijavítása.
Dózsa 47. járda állagmegóvása.
Adventi időszakra a nekünk tervezett feladatok elvégzése, előkészületben részvétel.
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Az itt felsorolt feladatokon kívül előfordulhatnak olyan elvégzett munkák is, melyek teljesítését
rnegrendelőink (az önkormányzat szervei) szóban vagy Írásban kértek a Kí.-tő1.
Kérem beszáinolóm szíves tudomásul vételét.
Békés, 2021. november 17.
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