
Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfj1esztési
Bizottsága 2022. november 29-i ülésére

Sorszám. Tárgy.

P13
A Békési Városfejlesztési 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
táj ékoztatót, amelyet j elen előterjesztéshez mellékeltünk.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatót szíveskedjen megtárgyalni és az alábbi
határozati j avaslatot 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. november 25.

Csibor Géza s.k.
bizottsági elnök
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Tárgy: bcszámok5 a Békési \Táros fejlesztési és
Szolgáltató N.onpro•iit Kti. áltsil elvégzett
szerződéses és megren(IeIt feladatokiól

Tisztelt Bizottság!

Az alábbiakban téte1esei. oivashatók a Békési Városfejle.sztés:i és Szolgáltató Nonprofit lCd. által 2022.
oktobcr ho I 4 ii ipj uol 2022 iio t rnhLl bo I 8 napjaig Lh uvUt men Lnklt t% s/u/udLeb kiad to1<

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

S lo,tei uleiek ( 6 dcl ) t k i u a ‚ZL1flttL ujtok ui test,
4 padkázás a szegélyköves űtvonalak mellett.
S ‘( \ ell\Lk bokiok t ‘okllelulctLk s u ig iol LsmLtt4ik k u biludit t tiztt
S közterűleteken lehullott falevelek összeszedése. elszállítása.
S esős Idő esetén vízleengedés a városban, díszbur.kolatokrói. k.erékpárutakró..L főutak mellől.
S belvízvédelmi szivattyúk ellenőrzése. takaritása.

A mindennapos Idladatok elvégzése mellett a. kővetkező SZerződéses 5 megrendelt munkák kerültek
elvégzésre:

. Fakiváttás. bozót kívágás. kiszáradt, hale.setveszélyes fák, bokrok nyakazása, kivágása.
clszalltsa Tantik u Ctiezine u Petoű u piac (Ytn1 u TanLics u P «.sirtai aki1, u
kL!t%/tL/odLL l)anlokon \ OL/I \lihals u Rotskai u Kossuth u D irn mich o Fa3 u PLtOH
0.. Kossuth u.. Ady iv. főtér. Gőimalom sor. Szarvasi u.

S Illeg il hull idt.k toiielek zold szedLsL kina e bejans szeimt lol) mato Malu I paik
(jPS 40 79°249 2l I 1o50 Caln u tsLIez1w e u Petoű u Szan isi u \‘cicn u C \Iko
u I dlhifl LI karaL% U wmbbeKn %iantho \lbert u busi a1ol% Kossuth u TanLslc.\ u

‚ Kaszálások kézi. gépi erővel: Fáy sétány, Saarvasi játszőtér, Vásárszél játsadtér. Ady u... József
\ %Ltlfl\ \. t11c 5/1\att\U P is aiok Pctob u ‘711\a81 u Dantoki ti u R űt usor u Vetes
Peti ter ugun iilad i %zais na u Tcizlagsai kg imi keit ( .ULZ’zflst ‘tans C. s ihai u
Tán.esics u.

. B.abalíík., esemetefák l.oesolása.
S .M.ederburkolt á..rkok takaritása. javítása.
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