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A Békési Városfejlesztési és
Szolgáltató Nonprofit Kft.
tájékoztatója az elvégzett
munkákról
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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. augusztus 25.

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 Kíl. által elvégzett
szerződéses és megrendelt feladatokról

Tisztelt Bizottság!

Az alábbiakban tételesen olvashatók a Békési Városfejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kit által 2022.
június hó I 6. napjától 2022. augusztus hó 22. napjáig elvégzett, megrendelt és szerződéses feladatok.

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

. Közterületek (lZ5tér) takarítása. szeméigyűjtők ürítése,

. padkázás a szegélyköves útvonalak mellett,

. sövények, bokrok és zöldfelületek, virágágyások, csernetefák karbantartása, tisztítása.

. közterületeken lehullott falevelek összeszedése, elszállítása,

. esős idő esetén \‘ízleengedés a városban, díszburkolatokról. kerékpárutakról. tZSutak mellől,

. helvízvédelmi szivattyúk ellenőrzése, takarítása.

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

. Kaszálások kézi. gépi erővel: Veres P. tér, Ady, Szanasi u., Spar áruház mögötti üres terület,
Korona u,, Csabai u., Bélmegyeri u., Puskaporos, Kis Csabai. Cseresznye u., Farkas Gy. u.,
Táncsies u., Bartók u., Gagarin u., Bánvég mindkét oldala, Summás u.. Szigetvári u, Kossuth u,.
Verseny u., Fáy u., Rákóczi u., Vásárszél u., játszóterek. Legelő u., külső buszvárók. Fáy u.
Cseresznye u. sétány, Ligeti sétány két oldala, csatorna part, Tátra u. Keserűsor u. sarka, Fábián
u., Fáy u., Asztalos u.. Veres P. tér, vadászház. Kőrösi Cs. u., Onesa, szivattyúk körül, Csabai u..
főtér, Csabai u., Petőfi u., liget rézsi, Tündérkert, Cseresznye u., Fáy u. sétányok, Május 1.
park, Fáy u. árkok, Vásárszél u., Korona u., Spar terület, Fekete Körös sor, Róna u., Szabadkai
t_l., Dió u., Pusztaszeri u., Táncsics u.. Kossuth u., Fekete Körös holtág, Szarvasi u., Kossuth u..
Kecskeméti u. víztározó.

. Fűvágás szárzúzóval: cigányvizláda, természetvédelmi terület, Soványhát u.. Irányi u..
Gőzmalom sor, Kecskeméti u. üres terület, Tátra u., Dánfok, Asztalos u., Dózsa Gy. u., Május I.
park, Táncsies M. u.

. Egynyári virágok locsolása, gondozása a városban.



. Fakivágás. bozót kivágás. gallyak elszállítása kiírás szerint: Pctő1 u., Karacs u. Rákóczi u..
i.ege1ö u Csíkos u.. Táncsies u.. Ady u.. Petőfi u.. Fáy u., Táncsies u.. Rákóczi u. Jantyik u..
Május I park.

. Illegális hulladék, törmelék, zöld szedése kiirás és bejárás szerint, folyamatos: : Ady lakótelep.
Szarvasi u.. Kossuth u. Tánesics u., buszvárók körül, Rákóczi u., Karacs u.. Petőfi u.. Fábián

liget, Dánfok. Táncsies u., Kis Csabai. Petőf u.. Cseresznye u.. Gőzmalom sor. Kossuth u..
Táncsies 1L, Szarvasi u.. Verseny u.. Honfoglalás fér, Kossuth u., Fáy u.. liget, Bíróság mögötti
terület, Rákóczi u.. Petőf u.. föutak mentén. parkolókban, Dánlbk, Kőrösi Cs. S.. Verseny u..
Korona u. óvoda elől, pálinkafőzdei pihenőtől, Kastély u. mellett, Kisvasút u.

. Gyornirtózás, tápoldatozás. zöldterület karbantartás: polgármesteri hivatal, parko ló. OTP bank
oldala, bíróság oldala, Fábián hídtól a Cseresznye u.-ig tartó sétányon, Múzeum köz. Szökőkút
környéke. liget, Kossuth és Szarvasi u, ligeti sétányokon.

. Babafák, csemetefák locsolása kétnaponta: Május I . park, Csabai u., Teleki u., Fáy u.

. Hőségriadó idején párakapuk napi jellegű beüzemelése.

. Mederburkolt árkok takarítása, javítása.

. Szarvasi u. telephelyen anyagmozgatás targoncával, rakodógéppel.

. Kátyúzás törtkőveL martaszfalttal: Galamb u., Prágai u., Nyíl u, Raktár sor. Kölcsey u.,
Szélmalom u., Kereszt u., Kinizsi u.

. Kátyúzás hidegaszfaittal, irrFraset technológiával, térkép szerint, ütemezetten: Nónus Illés u.,
Hídvégi u., Posta u., Verseny u., Kinizsi u.. Táncsies M. u., Bartók B. u., Bocskai u.. Kőrösi
Csoma Sándor u., Széchenyi tér. Fáy u.. Árok u., Lenkei u., Móriez Zs. u., Teleki u.. Kecskeméti
1_l., Csokonai u., Iskola u.

. Kátyúzás bidegaszfalttal: Deák F. u., Kis (‘sabai, Arany J. u., Hőzső u., Ady u.. Szarvasi u..
Hőzső u., Csallóközi u., Kispince u., Fábián u., Kalász sor, Csabai u., Újvárosi óvoda elött, és a
kereszteződésben.

. Közterületi játszóterek karbantartása.

. Dánfokjárdázás.

. Útjavítás Dánfokon darált tégla felhasználásával.
e Szabadkai 52/1 . szám kocsibejáró javítása, elmozdult járda kiigazitása kiírás szerint, 2 db táinfal

rakása.
. Főtéren úttisztítás gyomkefével.
. Kossuth u. volt Dominó kipakolása.
. Szökőkút takarítása.
. Ligeti sétánynál járdalapok javítása.
. Szántó A. u. Karacs T. u. összekötő járda elkészítése.
. Fátra u. végén japán keserűfű kivágása.
. Kispince u. norton kút környezetének rendbetétele.
. Ady u. 6. és Kossuth u. 23. közötti útszakasz kátyúinak javítása.
. Galamb u. I -9. előtti szakasz útjának javítása tltöltéssel.
. Ady 6. és Baky u. tömbök közötti terület cserjéinek irtása, szemét összeszedése.
. BÉTAZEN időszakában szállítások. pakolásban való részvétel.
. Baky u. illegális szemét elszállítása.
. Református templomnál, könyvtámál a kerékpánitra, ill. közútra belógó fák ágainak levágása.

Cseresznye u. sétányiiál szegély javítása.



S Közterületen lévő rózsák elnyílt virágainak levágása.
. Pá1inkat5zde mögőtti pibenőnél lévő szemét elszállítása.
. Családi nap előkészületeinél munkavégzés: Mobil WC, színpad. ugráló vár sálrak, népi

fajátékok szállítása. felállítása.
. Fábián sétány javitása.
. Kispince 42. tuja visszarnetszése.
. titseprés gyoiike1vel: fZiér. Cseresznye u., Csíkos u.. Csabai u.
. Élővíz csatornán szi\attyúk. átereszek. \ízelvezetők takaritása. iszap és zöldhulladék elszállítása.
. Rákóczi- Ráz.. sa u. sarkán lévő tájékoztató tábla áthelyezése.
. Korona u. (Spar áruház mögötti terület) útfeltöltése.
. Árok u. 24. sz. alá homok és föld kiszállítása.
. Bánát u. támfal építése. falazás, betonozás.
. Bánát u. Csap u. támfal készítése betonból, ugyanitt monolit járda készítése.
. Jókai u járdajavítás pótlással.
. Csap u. járda felszedése. Új tükör készítése. majd lapok lerakása homokágyba.
S Rákóczi u. 28. sz. járdajavítás, monolit beton feltörése, tükörkészítés, majd betonozás.
. Múzeum közben a szökőkútbál a meghibásodott húvárszivattyú kiemelése és beszállítása a

telephelyre.
S Fáy u. aknajavítás.
S Piaci fahid balesetveszélyes részének kijavítása.
. Fáy u. fütópálya melletti pad takarítása és áthelyezése.
. Bagoly Vendéglő mögötti részen leszakadt fízfa elszállítása.
. Fekete - Körös holtág kaszálása, takarítása, iszapolása.
. A Madzagfalvi Napok rendezvénysorozatra történő előkészülés, szervezés. helyszíni berendezés,

pakolás és biztosítás, rendezvény lezajlását követő elpakolás.

Az itt felsorolt feladatokon kívül előfordulhatnak olyan elvégzett munkák is. melyek teljesítését
rnegrendelőink (az önkormányzat szervei) szóban vagy írásban kértek a Kít-től.

Kérem beszámolóm szíves tudomásul vételét.

Békés, 2022. augusztus 22.
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