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Sorszám: Tárgy.
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A Békési Városfejlesztési és

Szolgáltató Nonprofit Kft.

táj ékoztatój a 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 előterj esztéshez 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 azoimal
Felelős: Csibor Géza bizottsági elnök

Békés, 2023. március 17.

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 Kit. által 2023.
február hó 1 3. napjától 2023. március hó 08. napjáig elvégzett, megrendelt és szerződéses Feladatok.

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

. Közterületek (fZ5tér) takarítása. szemétgyűjtők öntése,

. padkázás a szegélyköves útvonalak mellett,

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

. közterületeken lehullott falevelek összeszedése, elszállítása,

. esős idő esetén vízleengedés a városban, díszburkolatokról, kerékpárutakról. főutak mellől,

. belvízvédelmi 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, emelőkosaras autó
segítségével, többek között: Baky u,, Mezei u., Cseresznye és Gát u., Kossuth u., Táicsics M. u.,
Móriez Zs. u., Fáy András u.

. Illegális hulladék, törmelék, zöld szedése kiírás és bejárás szerint, folyamatos: Élővíz csatorna
Kőrösi Cs. S. u. -tól a Dobozi u.-ig tartó részén, valamint a város számos területe, kiírás és
bejárás alapján.

S Kaszálások kézi, gépi erővel.
. Babafák, csemetefák locsolása.
. Mederburkolt árkok takarítása. javítása.
. Szarvasi u. telephelyen anyagmozgatás targoncával, rakodógéppel.
• Kátyúzás törikővel, martaszfalttal kiírás szerint: Ady u., Korona u., Széchenyi u., Rét u., Jókai

u., Szabadkai u., Hunyadi u.



. Kátyúzás hidegaszfaittal, infraset technológiával, térkép szerint, üternezetten: Gagarin u.,
Szigetvári u., Kossuth u., Vashalom u., Libazug u., Széchenyi tér, Dózsa u., egyéb utcák, bejárás
és terv alapján.

. Közterületi játszóterek karbantartása.

. Sétány melletti kiskukák ürítése.

. Útpadka karbantartása és elszállítása géppel Hunyadi u., Attila u., Borosgyáni u., Jókai u.,
Szabadkai u.
Petőfi 1L a már felásott virágágyások kibővítése.
Borosgyáni új oszlás közmunkaprogramban elkészült burkolt árkainak kijavítását folyamatosan
végezzük.

. A főtéri virágágyások felásása.

. Kültéri ledes világításhoz oszlopok állítása és világítás kihelyezáse: Dió u, Rét u.
S Drága u 22. eJőtt szilfa ágaiból a vezeték kiszabadítása, gallyazássaL
. Rákóczi 9. házra ránőtt gallyak visszavágása.
. Szegedi- Asztalos u. vízládánál fűzfák visszavágása, elszállítása.
. Pusztaszeri i.i. csapadékelvezető árok takarítása, átereszek kikeresése.
. Mátyás K. u fedett csatorna készítés, támfalrakással.
. Veres P. téren 3 db víznyelő akna javítása.

Az itt felsorok feladatokon kívül előfordulhatnak olyan elvégzett munkák is, melyek teljesítését
megrendelőink (az önkormányzat szervei) szóban vagy Írásban kértek a Kft.-től.

Kérem beszámolóm szíves tudomásul vételét.

Békés, 2023. n*cius 09. Békési Városfejlesztési és
1, r 4g4ltató Nonproflt Kit

S1
533 Békés, Verseny u. 4,.

Nánási Lászl6áaószám: 10725443-2-04
ügyve 10402025-50526656-6656 1005.


