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Döntéshozatal módja.’

Egyszerű többség

Tárgyalás módja.’ Előkészítette:

Nyílt ülés 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 jelen előterjesztéshez 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: intézkedésre azonnal
Felelős: Csibor Géza bizottsági elnök

Békés, 2022. június 24.

Csibor Géza s.k.
bizottsági elnök
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Békés Város Önkormányzata Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
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Tárgy: beszámoló a Békési Városfejlesztési és
Szolgáltató Nonprofit Kit által elvégzett
szerződéses és megrendelt feladatokról

Tisztelt Bizottság!

Az alábbiakban tételesen olvashatók a Békési Városfejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kü. által 2022.
május hó 1 6. napjától 2022. június hó 1 5. napjáig elvégzett, megrendelt és szerződéses feladatok.

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

. Közterületek (5tér) takarítása, szernétgyűjtők ürítése,

. padkázás a szegélyköves útvonalak mellett,

. sövények, bokrok és zöldfelületek, virágágyások, csernetefák karbantartása. tisztítása,
S közterületeken lehullott falevelek összeszedése, elszállítása,
. esős idő esetén vízleengedés a városban, díszburkolatokról, kerékpárutakról. f3utak mellől,
. belvízvédeLmi szivattyúk ellenőrzése. takarítása.

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

. Kaszálások kézi, gépi erővel: Soványhát, Táncsies utca, Tátra, Mátra, Dánfok, Szarvasi,
Libazug, Fáy, Veres P. tér és játszóterek, Karaes, Epresköz, Fürdősétány, Szigetvári, Kossuth,
Petőfi. Gagarin, Szarvasi játszótér, Vásárszél játszótér, Pesti, Liget, Karacs T. u.

. fűvágás szárzúzóval: Oncsa, Táncsics u., Raktársor, Természetvédelmi terület a Gyulai u.-n.

. Egynyári virágok elültetése, gondozása a városban.

. Fakivágás, bozót kivágás, gallyak elszállítása kiírás szerint: Fáy, Petőf, Karacs T., Ady.

. Illegális hulladék, törmelék, zöld szedése kiírás szerint: Kisvasút sor, Táncsies, Csabai,
Cseresznye, József A.

. Ahol szükséges, mederburkolt árkok takarítása, javítása: Gagarin-Bartók, Katona u.

. Iglói u. az utca mindkét oldalán vízelvezető vápa készítése.

. Pesti u. árokfenekelés, rézsűzés 30 fm hosszan.
S Szarvasi u. telephelyen anyagmozgatás targoncával, BOBCAT-tel.
. Kátyűzás hidegaszftlttal, térkép szerint, az utcák bejárva, és ahol szükséges: Bethien, Ady, Ady

tömbök között, Teleki és Petőf közötti szakasz, Gagarin u.
Szabadkai, Mátyás k., Dió u. kátyús részeinek rnegszórása törtkővel.



Szabadkai utcáriak a Róna és Csabai utcák közötti szakaszának kátyúzása.
Iglói u. gréderezése, hengerezése.

Asztalos u. zúzottkövel történő megszórása.
Rendezvény téren járdák javítása, és ahol szükséges, lapok cseréje.
Közterületi játszóterek karbantartása.

S KRESZ tábla cseréje a Petőfi és Teleki u. közötti szakaszon a Zeneiskola mellett.
. Gyermeknapi előkészületekben való részvétel: ugrálóvár, sörpad garnitúrák, ping-pong asztalok,

sátrak szállítása, felállítása, majd elbontása, visszapakolása.
. Kaszálások kézi, gépi, és traktorosan, kiírás szerint: Szarvasi, Raktársor, Természetvédelmi

terület, Veres Péter tér, Puskaporos, Bélmegyeri u, Korona, SPAR nagyplacc, Szarvasi, Csabai,
Gagarin háromszögek, Cseresznye, Farkas Gy., Táncsies, Bartók.

O Fakivágás, bozót kivágásgallyak elszállítása kiírás szerint: Petőfi, Karacs, Ady, Táncsics,Nyár u,
Rákóczi.

Q Mátra u., Tátra és Vág közötti szakaszának kátyúzása.
. Petőfi 4. belső kert gazirtás.
. Hivatalban ereszcsatorna takarítása.
. Kossuth u. Volt Dominó épületének kipakolása.

Az itt felsorolt feladatokon kívül előfordulhatnak olyan elvégzett munkák is, melyek teljesítését
megrendelőink (az önkormányzat szervei) szóban vagy Írásban kértek a Kfl.-től.

Kérem beszámolóm szíves tudomásul véte1ét. iBékésj
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