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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 sziveskedjen 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, 2023. február 17.

Csibor Géza s.k.
bizottsági elnök
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Tárgy: beszámoló a Békési Városfejlesztési és
Szolgáltató Nonprofit Kü. által elvégzett
szerződéses és megrendelt feladatokról

Tisztelt Bizottság!

Az alábbiakban tételesen olvashatók a Békési Városfejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kf. által 2023.
január hó 1 6. napjától 2023. február hó I 3. napjáig elvégzett, megrendelt és szerződéses feladatok.

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

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

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

. Fakivágás, bozót kivágás, kiszáradt, balesetveszélyes fák, bokrok nyakazása, kivágása,
elszállítása: korábbi kiírások és megrendelők alapján, folyamatosan, emelökosaras autó
segítségével.

S Illegális hulladék, törmelék, zöld szedése kiírás és bejárás szerint, folyamatos: Babilon sor,
Vasút sor, Legelő sor, valamint a város számos területe, kiírás és bejárás alapján.

. Kaszálások kézi. gépi erővel.

. Babafák, csemetefák locsolása.

. Mederburkolt árkok takarítása, javítása.

. Szarvasi u. telephelyen anyagmozgatás targoncával, rakodógéppel.

. Szarvasi u. telephely karbantartása.

. Kátyúzás törtkővel, martaszfalttal kiírás szerint.

. Kátyúzás hidegaszfaittal, inüaset technológiával, térkép szerint, ütemezetten: : Bánát, Bólyai,
Kis Csabai. Kőrösi Csoma S. u., Szent Pál sor, Durkó u., Lengyel L. u., Móricz u., Fábián u.,
Csíkos u., Bocskai u., Kert u., Kossuth u., Ady u., Flőzső u, Mezei u., Posta u., egyéb utcák,
bejárás és terv alapján.



. Közterületi játszóterek karbantartása.

. Sétány melletti kiskukák üritése.

. London u. 5 db víznyelő akna készítése beton és vasanyag felhasználásával.

. Drága u.- Csap u. sarkon zártcsatorna és víznyelő készítése.
S Csap — Tátra u. sarkon járdaátrakás, javítás.
. Békés 029 hrsz. külterületi Út felhízott útpadka miatt vápák készítése.
S Békés 01 77/6 hrsz. csatorna kotrása.
S Köztéri pad létrehozása a Széchenyi téren.
. Veres P. víznyelő akna javítása.
. Kopasz u., Mátyás Király. Gyöngy u. kátyúzása törtkővel.
. Andor ujárdarakás.

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 vételét.

Békés, 2023. február 13. Békj Városfej1es7t és
‘

Szolga aóNonpjjy

Nanasi Laszlo Adósz: 1o72s:o
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