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A Békési Városfejlesztési és
Szolgáltató Nonprofit Kft.
tájékoztatója az elvégzett
munkákról

Ny/1.
Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség
Tárgyalás módja:

Nyílt ülés

Előkészítette:

Nánási László ügyvezető, BVSZ NKft.

Tisztelt Bizottság!
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalja soros ülésein a BVSZ NKft. által elvégzett munkákról szóló
tájékoztatót.
Nánási László ügyvezető eleget téve a felkérésnek, megküldte a BVSZ NKft. 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 NKft. által elvégzett munkákról szóló tájékoztatót a határozat
melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Csibor Géza bizottsági elnök

Békés, 2022. május 20.
Csibor Géza s.k.
bizottsági elnök
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Békés Város Önkormányzata Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Békés
Petőfi u. 2
5630
Tárgy: beszámoló a Békési Városfejlesztési és
K1.
Szolgáltató
Nonprott
által
elvégzett
szerződéses és megrendelt feladatokról
Tisztelt Bizottság!
Az alábbiakban tételesen olvashatók a Békési Városfejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kit által 2022.
április hó 1 8. napjától 2022. május hó I 6. napjáig elvégzett, megrendelt és szerződéses feladatok.
Az elvégzett feladatok egy része állandó, mindennapos jellegű, ezek a következők:
.
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Közterületek (lZ5tér) takarítása, szemétgyűjtők ürítése,
padkázás a szegélyköves útvonalak mellett,
sövények, bokrok és zöldfelületek, virágágyások, csemetefák karbantartása, tisztítása,
közterületeken lehullott falevelek összeszedése, elszáilítása,
esős idő esetén vízleengedés a városban, díszburkolatokról, kerékpárutakról, főutak mellől,
belvízvédelmi szivattyúk ellenőrzése, takarítása.

A mindennapos feladatok elvégzése mellett a következő szerződéses és megrendelt munkák kerültek
elvégzésre:
.
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Buszvárók (külső és belső) takarítása, szemetesek ürítése, cseréje (heti rendszerességgel).
Sétányok szemeteseinek ürítése, 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 tecirnológiával.
Kaszálás. fűnyírás kézi, gépi erővel: Honfoglalás tér, Liget, Szarvasi, Kert utca, Epresköz utca,
Oncsa, Fürdő sétány, Veres P. tér, Tátra- Mátra utca, Csallóközi felüljáró, Dánfok, Fábián
sétány, Maróti u., Summás u., Gagarin u., Bartók B. u., bélmegyeri Út, Karaes T. u, MÚzeum
köz, Kossuth u., Erzsébet liget, cigányvízláda, Puskaporos tó, Váradi u., Szabadkai u., Róna u.,
Tátra u., Rákóczi u., Dobozi u. term. véd. terület, Csallóközi u., Szarvasi u.-i játszóterek, Keserű
sor, Gőzmalom sor, Tátra Keserű sor sarok, Csabai u., Irányi u., SPAR parkoló, Fáy u.,
Raktársor u., Vásárszél u., Liliom u., Malomasszony kert, Táncsies u., Ady u.
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Fakivágás. bozót kivágása, gallyak elszállítása kiírás szerint.
Gát u. 1 8. SZáITI elé 1 80 db járdalap és I rn homok kiszállitása, megsüllyedt járda feltörése.
Kasza u. járdajavítás.
Tűzkút-Bocskai utca sarkon 20 fn hosszan járda tükörkészítés, lapok lerakása.
Szarvasi u. a Verseny utcával szembeni terület kaszálása.
Dánfok, Zsibongó fér és a Domokos Vendéglő közötti gazos terület kaszálása.
Bocskai u. I 4. járdajavítás.
Árvácskák kiszedése. virágágyások előkészítése, rotálása az egynyári virágoknak.
Dárfok, lakókocsi park takaritása, falevelek és gallyak összeszedése.
KRESZ táblák kihelyezése: Rákóczi, Gát u.
Szabadkai 7. sz. járdaátrakás.
Petőfi 54, járdaátrakás, a gyökér által felnyornott lapok felszedése, gyökerek kiszedése, tükör
helyreállítása, majd a lapok lerakása.
Főtéren rózsák és mályvák permetezése.
Virágágyások megszórása műtrágyával és talajfertőtlenítővel, majd berotálása.
4-4 db ponton kihelyezése a Bagoly vendéglő mögé, és a Fúró u gyaloghídnál a rendelőintézet
oldalán.
Szombati napon zöldfelület permetezése kétszikű gyomirtóval, valamint kaszálások.

Az itt felsorolt feladatokon kívül előfordulhatnak olyan elvégzett munkák is, melyek teljesítését
megrendelőink (az önkormányzat szervei) szóban vagy írásban kértek a Kf(.-től.
Kérem beszámolóm szíves tudomásul vételét.
Békés, 2022.
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