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A Békési Városfejlesztési és
Szolgáltató
Kft.
tájékoztatója az elvégzett
munkákról

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 Kit 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 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, 2022. február 18.
Csibor Géza s.k.
bizottsági elnök
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Tárgy: beszámoló a Békési Városfejlesztési és
Szolgáltató
Nonprofit
KfI.
által
elvégzett
szerződéses és megrendelt feladatokról
Tisztelt Bizottság!
Az alábbiakban tételesen olvashatók a Békési Városfejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kit által 2022.
január hó 1 7. napjától 2022. február hó 14. napjáig elvégzett, megrendelt és szerződéses feladatok.
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, csemetefák karbantartása, tisztítása,
közterületeken lehullott falevelek összeszedése, elszállítása,
esős idő esetén vízleengedés a városban, díszburkolatokról, kerékpárutakról. futak mellől,

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

.

Belvíz szivattyúk ellenőrzése, működtetése, tisztítása és karbantartása.
Buszvárók (külső és belső) takarítása, szemetesek ürítése, cseréje (heti rendszerességgel).
Sétányok szemeteseinek üritése, cseréje, a környékének takarítása (heti rendszerességgel).
Lakosságtól beérkező szelektív hulladék, zöldhulladék átvétele, nyilvántartása.
Közterületi játszóterek karbantartása.
Szarvasi u. telephelyen anyagmozgatás targoncával, bobcattel.
Illegális szemét kézi szedése zsákokba, azok telephelyre szállítása.
Kátyúzás tört kővel kiírás, megrendelés szerint.
Kátyúzás hidegaszfalttal kiírás szerint, INFRASET tecimológiával.
Fakivágás: József A. u., Ady u., bozót kivágása, gallyak elszállítása kiírás szerint: Veres P. tér
8., Cseresznye u., Korona u., Nyár u, Lenkei u., Piactér, Gagarin és Kodály utcák sarka, Zöldfa
u., Szarvasi u., Templom köz vízelvezető ér partján, Karacs T. u., Csallóközi u., Baky u., Arany
J. u., Oláh M., Kossuth u., Csabai u., Bajza u.
Vadvirág u. elején a vízládához vezető nyílt csatornaszakaszból. Legelő u. 25-27. szám elől,
Hunyadi tér, csatorna mellől, Korona u. óvoda mögött, postával szemben a rokkant parkolóban
szemét szedése.

.

.
.
.
.
.
.

Vadvirág u. kivezető csatornából 7,7 t fZ1d kiszedése. és elszállítása. Bihari u. kivezető
csatornából 1 O5 tonna kiszedett föd elszállítása.
Veres P. tér 7. előtt elmozdult. balesetveszélyes járdalapok megigazítása.
Kis Csabai u. aszfaltjárda javítása.
Décseri u. járda készítése.
A Baky u. üres önkormányzati telken 1 O gépjárműves parkoló kialakítása.
Jantyik 5. ereszcsatorna kitakarítása.
Szarvasi 64/1 szám alatti telephely szél által megrongált tető helyreállítása.
.

Az itt felsorolt feladatokon kívül előfordulhatnak olyan elvégzett munkák is. melyek teljesítését
megrendelőink (az önkormányzat szervei) szóban vagy Írásban kértek a Kft.-től.
Kérem beszárnolóm szíves tudomásul vételét.
Békés 2022. február 14.

‚z

esi Város
Nánási László
fe
jJesztej és
SZo1gj
ugyvezeto
Oflprofj
563’0
j,
erseny u.
4
‚

3

U,: 1Q4D225443..2..o4

oo

