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A Békési Városfejlesztési és
Szolgáltató Nonprofit Kit
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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 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: intézkedésre azonnal
Felelős: Csibor Géza bizottsági elnök

Békés, 2022. október 21.

Csibor Géza s.k.

bizottsági elnök
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Tárgy: beszámoló a Békési Városfejlesztési és
Szolgáltató Nonprofit Kf. által elvégzett
szerződéses és megrendelt felaciatokról

Tisztelt Bizottság!

Az alábbiakban tételesen olvashatók a Békési Városfejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kit által 2022.
szeptember hó I 9. napjától 2022. október hó 1 4. napjáig elvégzett, megrendelt és szerződéses feladatok.

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

. Közterületek (főtér) takarítása. szemétgyűjtők ürítése,

. padkázás a szegélyköves útvonalak mellett,

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

. közterületeken lehullott falevelek összeszedése, elszállitása,

. 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:

. Egynyári virágok locsolása, gondozása a városban.

. Árvácskák elültetése és gondozása.

. Fakivágás, bozót kivágás, kiszáradt, balesetveszélyes fák, bokrok nyakazása, kivágása.
elszállitása: Tánesies u., Csabai u., Május I . park, Szabadkai u., Veres P. tér, Kispince u.,
Korona u.. Szarvasi u., Fáy u.. Petőfi u., Kispiuce u. 44., Petőfi u. 96-94., hivatali fenyők, Fúró
u., Korona u., piaci gázfogadónál, Karaes T. sétány, Szarvasi u. I 2., Fáy A. sétány, világháborús
emlékhelynél, Bagoly mellett, Petőfi u. 83., Szarvasi u. 94., Veres P. térijátszótér, Rákóczi u. 3.,
Deák u. 73., liget utá az élővízesatorna partján, Lengyel L. u., Táncsies M. u., Móriez Zs. u.,
Kossuth u., Csíkos u., Petőli u., Cseresznye u., Jautyik u., Honfoglalás tér, buszvárók. Dánfok.

. Illegális hulladék, törmelék, zöld szedése kiírás és bejárás szerint, folyamatos: Fáy u., Fábián u.,
Kossuth u., Táncsies u., Rákóczi u.. Petőf u., Cseresznye u., Csabai u.

. Gyomirtózás, tápoldatozás, zöldterület karbantartás.

. Babafák, csemetefák locsolása.

• Mederburkolt árkok takarítása, javítása.

Szarvasi u. telephelyen anyagmozgatás targoncával, rakodógéppel.



. Kátyúzás törtkővel, iYlartaszfaltlal kiírás szerint.

. Kátyúzás hidegaszfaittal. infraset teclrnológiával, térkép szerint, üternezetten: Dózsa u. ‚ Kossuth
u., Szigetvári u., Révész u., egyéb utcák, bejárás és terv alapján.

. Padkázás szegélyköves útvonalak niellett: Kossuth u., Csíkos u.. Fábián u.. Körösi Cs. S. u.,
Rákóczi u.. Fáy u., Szarvasi u. ‚ Táncsies u., SPAR-Korona u. zöld terület, Csabai u.

S Közterületi játszóterek karbantartása.
S Nagy Sándor u. 2/1 . zárt esapadékvíz elvezelő csatorna készítése.
S Szigetvári u. 18. 3 sorosjárda készítése.
S Táncsics u. 53. balesetveszélyes megsüllyedt mozgó aknafedél helyreállítása.
S Szarvasi u. 30. szám alatti beszakadt csatomafedél helyreállítása.
. Bethlen u. kátyúk megszüntetése.
. Dánfökon a Kökény és Harcsa u. kereszteződésében, és vele szemben lévő nyárfaliajtások

kivágása.
. Csabai u. 8 I alatt kábelárok kiegészítésének ásása.
. Kerékpáros reggelire 2 db sátorállítás.
. Május I . parkban betonkerítés javítása.
. Szántó A. u. 1 O. szemben kiszáradt fák kivágása közterületről.
. Mikszáth u járdaátrakás pótlással.
S Bercsényi u. járdakészítés.
S Széchenyi tér 1 db hulladékgyűjtő kihelyezése.
. Tavasz- Hőzső u. sarkán kátyúzás.
. Sétány melletti kiskukák ürítése.
. Sátorállítás a tájháznál.
. 64 db fához gödör kiásása, fák elültetése. locsolása a főkertész irányítása mellett a város

különböző területein.
. Napvitorla leszedése a gödörből.
. Polgármesteri Hivatalban végzett asztalos munkák, megrendelés alapján,
. Kolbászvigalom előkészületeiben való részvétel.

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

Kérem beszámolóm szíves tudomásul vételét.
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