
Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottsága 2022. szeptember 27-i ülésére

Sorszám: Tárgy:

PB
A Békési Városfej1esztéi és
Szolgáltató Nonprofit Kft.
tájékoztatója az elvégzett
munkákról

Ny/1._______
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. szeptember 23.

Csibor Géza s.k.

bizottsági elnök
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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 Kf. által 2022.
augusztus hó 22. napjától 2022. szeptember bó 1 9. napjáig elvégzett. megrendelt és szerződéses
feladatok.

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

S Közterületek (fZ5tér) takarítása. szernétgyűjtők ürítése,
. padkázás a szegélyköves útvonalak mellett,
. sövények, bokrok és zöldfelületek, virágágyások, csemetefák karbantartása. tisztitása,
. közterületeken lehullott falevelek összeszedése, elszállítása,
. esős idő esetén vízleengedés a városban, díszburkolatokról, kerékpárutakról, fZutak mellől,
. belvízvédelmi szivattyúk ellenőrzése, takarítása.

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

. Egynyári virágok locsolása, gondozása a városban.

. Fakivágás. bozót kivágás, gallyak elszállítása kiírás szerint: Fáy u., Veres P. tér. Petőf u.,
Kisvasút sor, Ady u.. Szív u., Vásárszél u., Szarvasi u.. Csabai u., JózsefA. sétány, Táncsies u.,
Kodály u., Maróthy u., Dr. Hepp Ferenc, Csallóközi - Nevelő u., Csabai úti körgát, Fürdősétány,
Tavasz u.

. Kiszáradt, balesetveszélyes fák, bokrok nyakazása, kivágása, elszállítása: Veres P. tér, Fúró u..
Korona u., Szántó A. u., Piaci gázfogadónál, Karacs T, sétánynál, Szarvasi u. ‚ Fáy A. sétány,
világháborús emlékműnél, Bagoly mellett, Hivatal udvarán, Petőfi u., Szarvasi u., Veres P.
játszótér, Rákóczi u., Deák u., Liget után az élővíz csatorna partján.

. Illegális hulladék, törmelék, zöld szedése kiírás és bejárás szerint, folyamatos: Kőrösi Cs. S. u.,
Május 1. park, Dánfok, Soványhát u., Liget, Fáy u., Kossuth u., Karacs T. u.. Honfoglalás tér,
Csabai Út. Szarvasi u. sportpálya.

• Gyomirtózás, tápoldatozás, zöldterület karbantartás.

• Babafák, csemetefák locsolása.



. Mederburkolt árkok takarítása javítása.

. Szarvasi u. telephelyen anyagmozgatás targoncával, rakodógéppel.

. Kátyúzás törtkőveL martaszfalttal kiírás szerint.

. Káty’űzá.s hidegaszfaittal, infraset technológiával, térkép szerint, ütemezetten: Szent Pál sor,
Irányi D. u., Báthori u., Daru u., Szabó Dezső u.. Kisvasút sor, Fábián u., Maróthy u., Kodály u.,
Szent P. sor, Verseny u., Csíkos u., Fábián u.

. Közterületi játszóterek karbantartása.

. Veres Péter tér 9. akadáyrnentes parkolóhely kialakítása.

. I ‚5 x 3 m—es tábla kibelyezése Rosszerdőn.

. Petőfi utca 35. sz. alatti önkormányzati ingatlan zöldterület karbantartása.

. Árok u. járdarakáshoz homok kiszállítása, kiírás szerint.

. Hunyadi téren útjavítás törtkővel.

. Madzagfalvi Napok bontási és visszaszállítási munkáinak elvégzése.

. Polgármesteri hivatalban sátorállítás,

. Tóth és Móriez u. sarkán közlekedési tábla visszahelyezése.
S Főkertész által leírt munkák megkezdése (fakivágások, gallyazások): Durkó u., Mátyás k. u.,

Hőzső u. úttest űrszelvényébe lógó ágak levágása, Veres P. tér 6. leszakadt ág, SPAR mellett
kiszáradt ciprus kivágása.

. „Szemét lerakása tilos” táblák kihelyezése: Malornasszonykert u., Hunyadi u., Kisvasút sor,
Táborhely u. ‚ Gőzmalom sor, Csallóközi u.

. Szigetvári u. kátyúzása, különös tekintettel a Móriez és a Bartók u. közötti szakaszon.

. Csallóközi u. kátyúzása,

. Irányi D. u. monolit járda javítása.

. Széchenyi tér 1 . padok rögzítése és egy db hulladékgyűjtő kihelyezése.

. Tündérkert és gyümölcsöskertjeink kerítésoszlopainak átnézése, ahol szükséges cseréje. javítása.

Az itt felsorolt feladatokon kívül előfordulhatnak olyan elvégzett munkák is, melyek teljesítését
megrendelőink (az önkormányzat szervei) szóban vagy írásban kértek a K1ttől.

Kérem beszámolóm szíves tudomásul vételét.

Békés, 2022. szeptember I 9. Békéj Városfej1esésj és
‚ 7$zolgáltató Nonpro Rft.
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