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Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség

Tárgya/ás 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 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.

Határozatijavaslat:

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, 2022. április 22.

Csibor Géza s.k.
bizottsági elnök
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Tárgy: beszámoló a Békési Városfejlesztési és
Szolgáltató Nonprofit KÍL által elvégzett
szerződéses és megrendelt feladatokról

Tisztelt Bizottság!

Az alábbiakban tételesen olvashatók a Békési Városfejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kfl. . által 2022.
március hó I 5 napjától 2022. április hó I S. napjáig elvégzett, megrendelt és szerződéses feladatok.

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

‚ .Közterületek (főtér) takaritása, szemétgyüjtők tírítése,
. padkázás a szegélyköves útvonalak mellett,
S sövények, bokrok és zöldfelületek, virágágyások, esemetefák karbantartása, tisztítása,
O közterületeken lehullott falevelek összeszedése, elszállitása,
. esős idő esetén vizleengedés a városban, díszburkolatokról, kerékpárutakról, föutak mellől,
S belvízvédelmi szivattyűk ellenörzése, takarítása.

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

S Buszvárók (külső és belső) takarítása, szemetesek ürítése, cseréje (heti rendszerességgel).
S Sétányok szemeteseinek üritése, cseréje, a környékének takarítása (heti rendszerességgel).
. Lakosságtól beérkező szelektív hulladék, zöldhuliadék átvétele, nyilvántartása.
S Közterületi játszóterek karbantartása.
S Szarvasi u. telephelyen anyagmozgatás targoneával, bobeattef
. illegális szemét kézi szedése zsákokba, azok telephelyre szállítása.
. Kátyúzás tört kővel kiírás, megrendelés szerint.
‚ Kátyúzás hidegaszfaittal kiírás szerint, IFL\SET technológiával.
. Fakivágás, bozót kivágása, gallyak elszállítása kiírás szerint: Hözső u., Lapos u., Szív u.,

Táncsics u., Kossuth u., Bánát u., Irányi u., Mezei u., Babilon sor, Verseny u., Hajnal u.,
rendezvény tér.

. Petőti u. I 9. számú ingatlan elött közterületről gallyak elvitele.

. Mátra u. 54-60. számig járdaátrakás.

. Kígyó u. 2. útátvágások készítése.
• Karaes T. u., ligeti fahíddal szemben lévő kiemelt szegély lestillyesztése.



S Babilon sor és a Kossuth u. kereszteződésénél a vízmegállás megszüntetése.
. Teleki u. 79/1 . számnál csapadékvíz elvezető beomlott, ekőmődőtt, az előtte lévő háznál megálló

víz megszüntetése megtöltént
. Teleki ‚1. 77. megsüflyedt nxrnolit járda, balesetveszélyes.
. Hajnal u. és Vashalom u. találkozásánál elsöbbségadás kötelező tábla kihelyeztse.
. Tompa és Hunyadi u. sarkán megsüllyedt, balesetveszélyes járdaszakasz javítása.
. Közlekedési tábla helyreigazítása a városban: Fábián, Új, 3atyik Kispince Rákóczi, Szarvasi

utcák.
. Jantyik u. 5. és Kossuth ü. 10. közötti nagykapu lefestés4 és csatorna Idtakarítása.
. JózsefÁttila sét.ányon megbillent lapok helyrerakása (íhtóverseny eMU).
. Művelődési ház előtti tuják kivágása, tereprendezés.
. Raktár sorra] szemben lévő kishíd kátyúzás, javítása
. Egyenes ‘1. 5. aknarács $tláa
. Kanca T. I. parkoló javítása. .

. Muronyi úton, ina lerakó után, a bányató lejáratánál sz árokba megtalálható illegális szemét
elvitele.

. Hajnal u. 19. niegsüflyedt járciaszakasz kijavítása

. Szabadkai utcának a Róna és Csabai utcák közötti szakaszáit kátyúzása

.. A Szélmalom (Kereszt u- Vasút u. közötti rész) a Lenkei és a Nyereg u zúzott kővel való
megszórása

. Hunyadi u. elején a leszakadt, balesetves$lyes útpadka fehökés tőntörítésa

Az itt felsorolt feladatokon kívül előfordulhatnak olyan elvégzett munkák is melyek teljesítését
megrendelőink (sz Önkormányzat szervei) szóban vagy Írásban kértek a Kt-tőL

Kérem beszámolóm szíves tudomásul vételét
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