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2018. évi téli úttisztítási feladatainak ellátását az
alábbiak szerint határozzuk meg:
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által – hétfő, szerda és pénteki
napokon – megküldött, öt napra szóló időjárás előrejelzés alapján az NHSZ
Zounok Zrt. ügyvezető igazgatói jogosultak elrendelni a készenléti szolgálat
felállítását, melyről – elrendelés követő 24 órán belül – tájékoztatják a SZMJV
Önkormányzatát.
A szolgálatot a mindenkori előírásnak (8/a és 8/b sz. melléklet) megfelelően kell
biztosítani, mind személyi, mind tárgyi feltételekben.
A szolgálat biztosítása vagy adott időpontig, vagy visszavonásig áll fent.
Az NHSZ Zounok Zrt. csak az elrendelt időszak alatt biztosít szolgálatot.

Elrendelt szolgálat időpontjára az alábbiakat határozzuk meg:
1. A feladatellátás irányítása
A téli forgalombiztosítási feladatok irányítását törvényes munkaidőben a
Közterületfenntartási részleg látja el a központi ügyeletről. (Szolnok, József A. u. 85.
Telefon: 56/511-445)
A tevékenység ellátásáért felelős üzletág, illetve szolgálatvezetők feladatai:
1.1. A gépi síkosság mentesítési és hó eltakarítási munkák összehangolt irányítása. E
feladatok ellátása során gondoskodik ezen utasításban foglaltak, valamint a
Polgármesteri Hivatal és a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. elvárásainak maradéktalan
betartásáról.
A szolgálat ideje alatt önállóan dönt:
- őrjáratozás megkezdéséről,
- a készültségi fokozatok megítéléséről, és az ehhez kapcsolódó intézkedések
megtételéről,
- szükséges védekezési mód meghatározásáról, (hóekézés, sózás vagy mindkettő, hó
eltakarításhoz a rakodógép használata)
- köteles valamennyi, az útvonaltervben szereplő utak tisztítását elvégeztetni, először
az elsődleges majd a másodlagos fázisban szereplő utakat. A 3. fázisban szereplő
utak hóekézését 10 cm-t meghaladó hó vastagság esetén külön megrendelés nélkül
kell megkezdeni, legkésőbb az első két fázisban lévő munkák elvégzését követően.
- gondoskodik a lakáson készenlétben lévő dolgozók berendeléséről,
- a mindenkori időjárási viszonyok függvényében dönt az illetékes vezetők
értesítéséről.
1.2. Folyamatos munkakapcsolatot tart: Szolnok Város Polgármesteri Hivatal Műszaki
Igazgatósága és a Szolnoki Városüzemeltetési Kft-vel, a téli feladatellátásra kötött
szerződésben megjelölt személyekkel.
Szolnok Város Polgármesteri Hivatal
Szolnoki Városüzemeltetési Kft
Műszaki Igazgatósága
(Továbbiakban: SZVÜ Kft.)
Cím: Szolnok, Kossuth tér 9.
Cím: Szolnok, József A. u. 85.
Telefon: 503-499
Telefon: 56/511 - 450
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1.3. Köteles meggyőződni az ügyeletet ellátók és a munkavégzésre berendelt
dolgozók munkavégzésre alkalmas állapotáról.
1.4. Szolgálat átadás-átvétel alkalmával köteles ellenőrizni a szükséges
menetokmányokat, a célgépek üzemképességét, tartályok állapotát (tele tank), a
kiadott útvonaltervek meglétét. Az átadás mindig tele tankkal történik!
A szolgálatvezető a felelős a gépjárművek azonosító kártyájának, bilétájának
meglétéért.
Köteles a „Szolgálati naplót” (ügyeleti napló) rendszeresen, az előírásoknak
megfelelően vezetni.
Az átadás-átvétel tényét ügyeleti naplóban köteles rögzíteni. A feladatellátásért felelős
üzletág részéről átadó-átvevő az üzletágvezető vagy úttisztítási részlegvezető.
1.5. Meghatározza az ügyeletben lévő, valamint az esetleges munkavégzésre
berendelt gépjárművezetők, gépkezelők, gépjárműszerelők feladatait. Gondoskodik a
rendelkezésre bocsátott útvonaltervek kiadásáról.
A szolgálatvezető szolgálati ideje alatt köteles mobiltelefonját üzemképes
állapotban magánál tartani.

2. A Zrt. dolgozóinak ügyelete, készenléte
Vezénylési ütemtervben kell rögzíteni, hogy a védekezési munkába bevont dolgozók,
mely időszakban teljesítenek munkahelyen ügyeletet, illetve lakáson készenlétet. Az
ütemtervet a közterület-fenntartási részlegvezető készíti el, amelyet az üzletágvezető
jóváhagyása után a szolgálatvezetők rendelkezésére kell bocsátani, illetve ki kell
függeszteni. A munkahelyen ügyeletben lévő gépjárművezetők megfelelő
elhelyezéséről a feladatellátásért felelős üzletágvezető gondoskodik. A helyiség
rendszeres takarítását biztosítani kell.
Elrendelt ügyeletbe, készenlétbe kell beosztani 2018. január 01-től 2018. február
28-ig, majd 2018. december 01-31-ig:
- szolgálatvezető (lakáson, munkahelyen)
- gépkocsivezetőket (lakáson, munkahelyen)
- gépkezelőket (lakáson, munkahelyen)
- gépjárműszerelőket (lakáson)
A beosztott dolgozók a készenléti idejük alatt lakásukat nem hagyhatják el,
munkavégzésre alkalmas állapotban kell otthon tartózkodniuk és a szolgálati
mobiltelefont bekapcsolt állapotban tartani.
Valamennyi ügyeletbe és tartalékként beosztott dolgozó pontos lakcímét tartalmazó
kimutatást az ügyeleti napló mellékleteként kell kezelni. Ennek naprakészségéért, a
feladatellátásért felelős üzletágvezető a felelős.
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3. A gépjárművezetők, gépkezelők feladatai
A munkahelyen ügyeletben lévők, valamint a lakáson töltött készenlétből berendelt
dolgozók feladatait a szolgálatvezető határozza meg. A kiadott feladatok
áttekintését segítik elő a mellékletként szereplő útvonaltervek.
A gépjárművezetők, gépkezelők felelősek a részükre kiadott feladatok meghatározott
útvonalon való maradéktalan elvégzéséért. A folyamatos kapcsolattartás érdekében a
részükre kiadott mobiltelefonokat kötelesek maguknál tartani üzemképes állapotban.
A kiadott munka végrehajtása után kötelesek a szolgálatvezetőnél jelentkezni.
Folyamatosan ellenőrizniük kell munkavégzésük közben a sózás
egyenletességét.
Síkosságmentesítő anyag felvétele céljából a legrövidebb útvonalon kötelesek a
telephelyre jönni, ezután a munkát ott folytatni, ahol korábban az anyag elfogyott. A
részükre meghatározott munkát nem módosíthatják, ettől kívülálló személy utasítására
- kivétel élet- és vagyonbiztosítás eseteit - nem térhetnek el.
Kötelesek betartani a közlekedésre vonatkozó előírásokat, műveleti-technológiai
utasításokat (30km/ óra sebesség betartása kötelező munkavégzés

során! Autóbusz megállóba és járdára Tilos a hóekézés során a havat
feltolni!) Munkavégzés (sósszórás, hóekézés) befejezése után, kötelesek
gépjárműveiket, munkagépeiket karbantartani, a szennyeződésektől megtisztítani. A
munka befejeztével tájékoztatni kötelesek a szolgálatvezetőt, hogy az általuk
üzemeltetett gépjármű minden szempontból megfelel-e a közlekedésbiztonsági
előírásoknak. A feladatok be nem tartása fegyelmi felelősségrevonást vonhat maga
után.
Kötelesek a munkavégzést követően a szolgálat átadásakor a gépjárműveket, gépeket
tele tankolni, a tankoláshoz szükséges gépjármű-azonosító kártyát, valamint a kiadott
rádiótelefonokat megőrizni.
4. Védekezési fokozatok és azok jellemzői, általános feladatok
I. Készültségi fokozat
- utak, járdák jegesedése
- a lehullott hó vastagsága nem éri el az 5 cm-t
- az első hóesés kezdete után a hőmérséklet függvényében - 0 Celsius fok alatt alásózást kell végezni az útvonaltervek szerint
- a célgépállomány üzemeltetéséhez szükséges készenléti személyzetet berendelni
- kézi hóeltakarítás 06.00 órától szükség szerinti ideig történik buszmegállókban,
gyalogos átkelőhelyeken, közterületi járdákon, hidakon és felüljárókon (szervezett
éjszakai műszak nincs!)
II. Készültségi fokozat
- 5 cm-t meghaladó hóvastagság
- lakáson készenlétben lévő személyzet munkavégzésre történő berendelése
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- folyamatos hóesés esetén alásózás után a teljes célgépállomány konvojmenetben
való üzemeltetését kell biztosítani az útvonaltervek szerint
- kézi hóeltakarítás 06.00-tól szükség szerinti ideig történik. (szervezett éjszakai
műszak nincs!)
III. Készültségi fokozat
- 15 cm-t elérő, vagy meghaladó hóvastagság folyamatos hóesés
- síkosságmentesítő anyag kiszórására csak a lehullott hó úttestről való eltávolítása
után kerülhet sor
- kiemelt figyelmet kell fordítani a stratégiai pontokra, tömegközlekedést bonyolító
útvonalakra, közúti felüljárók, cukorgyári buszforduló, Zagyva-gyaloghíd (közműhíd),
Kertész úti lejáró (Kertváros)
- folyamatos hóekézés, sózás (szervezett éjszakai műszak nincs!).
Rendkívüli állapot
- 25 cm-t meghaladó hóvastagság esetén áll elő
- a III. készültségi fokozaton túlmenően rakodógép bevetése a szükséges helyeken
elsősorban a hóátfúvásos területeken, valamint útkereszteződésekben és
buszmegállóknál
- kézi hóeltakarításra rendkívüli hómunkát kell elrendelni.
5. Egyéb előírások
5.1. Kézi hóeltakarítás I. – III. készültségi fokozat esetén
SZVÜ Kft. és „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft.
szervezésében és végrehajtásában
1. Gyalogos átkelőhelyet a zebra teljes szélességében meg kell tisztítani oly módon,
hogy a víz elfolyása a legközelebbi vízelnyelőig biztosítva legyen az alábbi főbb utak
mentén: Baross u. - Kossuth L. u., Ady E. u., Boldog Sándor István krt., Várkonyi tér,
Jubileum tér, Széchenyi krt. A többi helyen biztosítani kell az 1,5 m szélességet.
2. Járdafelületet az útszegély irányába kell a hótól megtakarítani max. 1,5 m
szélességben oly módon, hogy a hó az útszegély mentén, a járdán helyezkedjen el a
szegély max. 0,5 m-es szélességében.
3. Buszmegálló esetén a váróperon teljes hosszában és szélességében kell a
hóeltakarítást végezni. Oly módon kupacolva a havat, hogy az csak a buszmegálló
elején és végén legyen, illetve a felszállást ne akadályozza.
Buszmegálló öblébe havat letakarítani Tilos!
4. A hókupacot buszmegállók esetén a várakozóhely két végénél szükség szerint a
zöldterületen is el lehet helyezni, de tilos hókupacot képezni fák tövénél vagy
virágágyakon.
5. Tilos továbbá hókupacot képezni útkereszteződésekben és a rendszeres gyalogos
közlekedést akadályozó helyeken.
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5.1. A lehullott hó elszállítására csak a Szolnok Város Polgármesteri Hivatal
Műszaki Igazgatósága külön utasítása alapján kerül sor, a PH illetékes
munkatársaival egyeztetett helyekről és módon (írásos megrendelés az SZVÜ
Kft-n keresztül!). A feladatot a Zrt. gépjárműveivel kell végrehajtani. Szükség esetén
igényelni kell az SZVÜ Kft. és más szállítással foglalkozó szervezetek gépjárműveit.
Idegen szállító gépjárművek biztosításában a szolgáltatási üzletágvezető köteles
együttműködni. A BEZÁRT városi hulladéklerakó telepre havat szállítani
TILOS! Az ideiglenes hólerakó helyek kijelöléséről (Szolnok Város
Polgármesteri Hivatal Műszaki Igazgatósága) a hóelszállítási feladat kiadásával
egyidőben dönteni kell.
5.2. A kézi takarítást általános téli időjárási viszonyok között a tervben meghatározott
területeken hétvégi és munkaszüneti napokon (beleértve az ünnepnapokat) is végre
kell hajtani.
Általános téli időjárási viszonyok között munkaidőn túl, hétvégi és munkaszüneti
napokon (beleértve az ünnepnapokat is) - szükség esetén váltott műszakban 06.00 –
20.00 óra között - a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft.
az alábbi helyszíneken meghatározott létszámmal hajtja végre a kézi hóeltakarítási
feladatokat:
-Vasútállomás, Jubileum tér
2 fő
-Belváros
10 fő
-Széchenyi vr.
6 fő
-Tervben meghatározott helyszíneken szükség szerint
A kézi takarítást általános téli időjárási viszonyok között 20.00 – 06.00 óra között
SZMJV Önkormányzata külön megrendelése alapján kell megszervezni.
Intenzív hóesés előrejelzés esetén munkaidőn túl, hétvégi és munkaszüneti napokon
(beleértve az ünnepnapokat is) - 06.00 – 14.00 óra között - a „Munkalehetőség a
Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft. az alábbi helyszíneken meghatározott
létszámmal hajtja végre a kézi hóeltakarítási feladatokat:
-Vasútállomás, Jubileum tér
4 fő
-Belváros
20 fő
-Széchenyi vr.
10 fő
-Tervben meghatározott helyszíneken szükség szerint
A kézi takarítást intenzív hóesés előrejelzés esetén 14.00 – 06.00 óra között SZMJV
Önkormányzata külön megrendelése alapján kell megszervezni.
Amennyiben a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft. fent
meghatározott létszámot akadájoztatás esetén nem tudja biztosítani, úgy az SZVÜ Kft.
a szükséges létszámot kiegészíti.
Rendkívüli állapot esetén a kézi hóeltakarítást akadályozhatja a nagytömegű hó, amit
a kézi takarítás elvárásainál figyelembe kell venni.
- A kézi takarítást általános téli időjárási viszonyok, -8 0C és 10 cm hó vastagságig a
hóesés elállta után 24 órán belül kell elvégezni, kivétel a buszmegállók,
gyalogátkelőhelyek ahol 10 órán belül.
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- A kézi takarítást általános téli időjárási viszonyok, -8 0C és 10-20 cm hó vastagságig
a hóesés elállta után 48 órán belül kell elvégezni, kivétel a buszmegállók,
gyalogátkelőhelyek ahol 20 órán belül.

5.3. Gépi hóeltakarítás, síkosságmentesítés elvárásai
NHSZ Zounok Zrt. Szervezésében és végrehajtásában.
Az utak tisztítása szegélytől - szegélyig történik, amennyire ezt a parkoló autók
lehetővé teszik. A szegélytől – szegélyig végzendő tisztítástól abban az esetben lehet
eltérni, ha a nagytömegű leesett hó ezt indokolttá teszi. Ez utóbbi helyzetben az
útszegély mentén max. 50 cm széles hósáv hagyása megengedett. Gépi járdatisztítás
szélessége max. 1,5 m a lehullott hó vastagságához igazodóan. Útcsatlakozásoknál a
takarítást a becsatlakozó útra 5 m hosszig ráfordulva kell elvégezni.
Síkosságmentesítés esetén az alkalmazott anyag mennyisége egyszeri alkalommal a
20 gr/m2-t nem haladhatja meg (elszámolási mennyiség üzemórára vetítve a
szerződésben rögiteknek megfelelően). Ettől eltérni csak rendkívüli időjárási
viszonyoknál, a megrendelő külön írásos engedélyével lehet.
5.4. Időbeni előírások
- kiindulási idő gépjárművek részére a hóesés kezdetétől számított 1 órán belül.
- 10 cm hóvastagság a hóesés befejezése után a főbb útvonalak (I. fázis) letakarítása
8 órán belül megtörténik gépi erővel;
- a II. fázisban szereplő utak síkosságmentesítését az előző fázis befejezését követő
10 órán belül el kell végezni, e fázisban szerepel (9. sz. mellékletben külön
útvonaltervként) a fizető parkolók takarítása;
- a III. fázisban lévő utak hóekézését 10 cm hóvastagság fölött a -függetlenül az előző
két fázis állapotától- (10 cm-t meghaladó hó vastagság esetén automatikusan csak
ekézendő!).
6. Rendkívüli kézi hó munka
Ennek elrendelésére a Szolnok Város Polgármesterének utasítása alapján az SZVÜ
Kft. jogosult.
A kézi hó eltakarítás zavartalan ellátása érdekében a Hulladékgazdálkodási és
Közterület fenntartási üzletág vezetőjének és az illetékes részlegvezetőnek az alábbi
kéziszerszámokat biztosítani (NHSZ Zounok Zrt. központi raktárába külön
zárhatóan)
- 200 db lapát
- 50 db hólapát
- 50 db jégverő
- 25 db csákány
Melyet külön ügyvezető igazgató utasítás alapján át ad az SZVÜ Kft-nek szállító
levélen.
A Rendkívüli kézi hó munka elrendeléséről szóló felhívást szükség szerint a
Szolnoki Rádióban, a Szolnok megyei napilapban, a piaci hangosbemondón, valamint
a hirdetőtáblák felhasználásával kell közhírelni. E feladat végrehajtásáról a
feladatellátásért az NHSZ ZOUNOK Zrt. gondoskodik.
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Kézi hóeltakarítás műszakbeosztása rendkívüli hómunka esetén a mindenkori
felhívásban közöltek szerint történik
Rendkívüli kézi hó munka jelentkezési helye:
Szolnok, József Attila út 85.
7. A gépi téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok végrehajtásába
bevont dolgozók oktatása
A feladatellátásban résztvevődolgozók részére elméleti, technológiai, munkavédelmi
és szükség szerint gyakorlati oktatást kell tartani.
Határidő: 2017. november 30.
Az oktatás megszervezéséért, megtartásáért, az oktatási anyag összeállításáért a
feladatellátásért felelős NHSZ Zounok Zrt. üzletágvezető és a munkavédelmi vezető a
felelős. Az oktatás tényét naplóban kell rögzíteni.
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8. A végrehajtási terv mellékletei:
1. Az elrendelt feladatellátásba az NHSZ Zounok Zrt.által bevonható dolgozók névés lakcím jegyzéke
2. Gépi munkák útvonal és területtervei (I. fázis)
3. A II. fázisban tisztítandó utak jegyzéke
4. A III. fázisban tisztítandó utak jegyzéke
5. Kézi erővel végzendő munkák területei
6. Ellenőrző őrjárat útvonalterve
7. Stratégiai pontok felsorolása gépi munkák esetére
8. Elrendelés esetén felállóügyeleti, készenléti rendszer felépítése
9. Fizető parkolók takarítási terve
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2. sz. melléklet
I. FÁZISBAN SÍKOSSÁGMENTESÍTENDŐ UTAK
1. ÚTVONAL „A” - NHSZ Zounok Zrt.
József A. u. (Bajcsy csomóponttól)
Eötvös tér
Ady Endre u.
Pólya T. u. (forduló a Szabadság térnél)
Pólya T. u.
Ady Endre u.
Eötvös tér (körforgalom)
Baross u.
Kossuth tér-Kossuth Lajos u ( Szapáry csomóponttól volt NÉPLAP épületig
nem végzünk sózást. Ekézés csak 5 cm-re megemelt ekével végezhető!)
Kossuth Lajos u volt NÉPLAP épületétől Szabadság térig
Forduló a Szabadság térnél
Kossuth L. u. volt NÉPLAP épűletig
Kossuth tér-Kossuth Lajos u ( Szapáry csomóponttól volt NÉPLAP épületig
nem végzünk sózást. Ekézés csak 5 cm-re megemelt ekével végezhető!)
Boldog Sándor István krt.
Forduló a Várkonyi térnél
Boldog Sándor István krt.
Baross u. (Hősök tere SZTK előtt is)
Dr. Elek I u. (o-v)
József A.u.
Rákóczi u.
Petőfi u.
Kápolna u. (Ady E. u.)
Boldog Sándor István krt. (Piactól)
Szapáry u.
Forduló a Galériánál
Szapáry u.
Boldog Sándor István krt. (Ady E. u.)
Kápolna u.
Rákóczi u.
Petőfi u.
Mártírok u.
Templom u.
Mártírok u.
Meder-Büge utca
Indóház u. (o-v)
Körösi u. (o-v)
Csaba u. (o-v)
Piroskai u.
TVM forduló
23,6 km
128 950 m2
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I. FÁZISBAN SÍKOSSÁGMENTESÍTENDŐ UTAK
1. ÚTVONAL „B” - NHSZ Zounok Zrt.
megjelölt utak csak környezet barát anyaggal szórandók!
Kossuth tér – Kossuth Lajos út (Szapáry úti csomóponttól volt Néplap
Székház közti útszakasz)
Táncsics út úttest (Viacolor)
Sóház út úttest (Viacolor)
Kellner Gy. u. (Viacolor)
Szandaszőlős, Lengyel Antal tér (Viacolor) A tér előtti díszburkolattal ellátott
útszakasz ekézése csak 5 cm-re megemelt ekével végezhető.
1,5 km

7 800 m2
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I. FÁZISBAN SÍKOSSÁGMENTESÍTENDŐ UTAK
2. ÚTVONAL - NHSZ Zounok Zrt.
Thököly u. (Eötvös tértől)
Szántó krt.
Várkonyi tér
Szolnok ispán krt.
Forduló az Ady E. útnál
Szolnok Ispán krt.
Dr. Sebestyén krt.
Városmajor u. forduló a Verseghy útnál
Városmajor u.
Puskás T. u.
Wágner G. u.
Vásárhelyi P. u.
Városmajor u.
Dr. Sebestyén krt.
Várkonyi tér
Szántó krt.
Kassai u. (o-v)
Szántó krt.
Thököly u. (Ady E. u.)
Pozsonyi u.
Széchenyi krt.
Mentőállomás
Városi Kollégium
Széchenyi krt.
forduló az OMV kútnál
Széchenyi krt. (4 sáv!)
Pozsonyi u.
Baross u. (Eötvös tér és Vasútállomás közti szakasz o-v)
Liget u.
Csokonai u. (o-v)
Újszászi u. (Átrakó állomásig)
28,15 km

136 398 m2
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I. FÁZISBAN SÍKOSSÁGMENTESÍTENDŐ UTAK
3. ÚTVONAL - NHSZ Zounok Zrt.

Tiszaliget (o-v)
Debreceni u.
Vízpart krt. (o-v)
Debreceni u. (o-v) (Százlábú híd végétől – 4 sz. elkerülő útig)
Kocsoros lejáró
Vörösmező u.
Tóth Á. u. (o-v)
Vörösmező u.
Simon F. u.
Munkácsi u. Kassák Lajos útig (o-v)
Simon F. u.
Simon F. u. - Stromfeld A u. kereszteződés lejtős szakasza (kb. 30 m.),
forduló a Karinthy útnál
Simon F. u.
Krúdy Gy. u. (o-v)
Simon F. u.
Vörösmező u. (o-v)
Reptéri u. (o-v)
Kertvárosi lejáró
Felső Szandai rét (bevásárló központok 2x2sáv). (o-v)
Bevásárló központok felé 4. sz útról lehajtó sáv (egyirányú út! )
Kertvárosi lejáró 1-es kilométernél lévő
27,29 km
128 283 m2
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I. FÁZISBAN SÍKOSSÁGMENTESÍTENDŐ UTAK
4. ÚTVONAL GÉPI járdatisztítás – NHSZ Zounok Zrt.
 megjelölt utak megrendelt anyaggal szórandók!
 megjelölt utak csak környezet barát anyaggal szórandók!
 Bajcsy-Zs. u. - József A. u. csomópont járdasüllyesztések
 József A. út külső közterületi járda, gyalogátkelőhelyek, járdasüllyesztések
 József A. úton az Eötvös tér és Hunyadi út között viacolor szakasz 776 m2
 Eötvös téri átkelőhelyek
 Baross u. átkelőhelyek, közterületi járdák
 Baross úton a Madách - Nagy Imre krt. között 1978 m2
 Baross u. - Szapáry u. járda, csomópont járdasüllyesztések
 Árkád Üzletház járdája
 Várkonyi téri körforgalom kerékpárút-járda
 Ady Endre úttal párhuzamos közterületi járdák 2086 m2
 Ady Endre út bekötő járdák és Móra bölcsöde összekötő szakasz
 Széchenyi krt. gerincúttal párhuzamos 2-2 járda, átkelőhelyek, járda
süllyesztései, összekötő közterületi járdák
 Nagy I. krt. közterületi járdák, átkelőhelyek
 Mátyás király u. közterületi járdák
 Mátyás király u. közterületi járdák viacolor szakasz 1008 m2
 Városközpont - Hild tér 7200 m2
 Szántó krt. járdái
 Városmajor u. járdái
 Tiszaliget járdái 5200 m2
 Tiszaparti sétány (Tisza hídtól - Vízi Rendészetig!) 6000 m2
 Vörösmező úttól Kölcsey útig kerékpárút
Cak ekézendő!
Tabán városrész útjai CSAK EKÉZÉS!
71 390 m2
Önkormányzat által megrendelés szerint végezhető kerékpárutak – SZVÜ Kft.
1. Baross u., Mátyás kir. u. – Boldog S. I. krt. között 1,3 km
2. Boldog S. I. krt., Baross u. – Várkonyi tér között 0,6 km
3. Szapáry u., Baross u. – Templom u. között 0,4 km
4. Szántó krt., Várkonyi tér – Csokonai u. között 0,7 km
5. Várkonyi tér 0,6 km
6. Thököly u., Eötvös tér – Mátyás kir. u. között 0,6 km
7. József A. u., Eötvös tér – Nagy I. krt. között 0,7 km
8. Tiszaligeti sétány, Tisza-híd feljáró és a főiskola között 1,6 km
9. Mátyás kir. u., Jubileum tér – Thököly u. között 0,5 km
10. Nagy I. krt. Jubileum tér – Bajcsy Zs. között 0,4 km
11. Markotányos u.- József A. u.0,7
Összesen: 8,1 km
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I. FÁZISBAN SÍKOSSÁGMENTESÍTENDŐ UTAK
4. ÚTVONAL járdatisztítás „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft.

megjelölt utak csak környezet barát anyaggal szórandók
 Kossuth tér – Kossuth Lajos úttal határolt területen található közterületi járdák
(Szapáry úti csomóponttól volt Néplap Székház közti útszakasz)
 Kossuth Lajos út párhuzamos közterületi járdák ( Viacolor)
 Táncsics út közterületi járdái( Viacolor)
 Sóház út közterületi járdái( Viacolor)
 Jubileum tér gyalogátkelőhelyek járdasüllyesztései, diszburboklat + kerékpárút
 megjelölt utak megrendelt anyaggal szórandók
 Ady Endre úttal párhuzamos közterületi járdák IKF- 1200 géppel nem takarítható
közterületi járdaszakaszok
 PLÁZA és az úttest közti szakaszt is!
 Ady E. u. – Thököly u. által határolt területen lévő közterületi járdák.
 Sarló úti garzonlakásoktól vissza Pozsonyi út felé eső első családi házig
 Városi Rendőrkapitányságtól Bimbó úti 4 emeletes házig járda
Csak ekézendő!
 Vízpart krt-tól Sóház útig kerékpárút (eseti jelleggel Százlábú híd és a Vízpart krt.
közötti szakasz csak EKÉZÉS! SZVÜ Kft.)
10 380 m2
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I. FÁZISBAN SÍKOSSÁGMENTESÍTENDŐ UTAK
HÁRMAS KONVOJ ÚTVONALA – NHSZ Zounok Zrt.

József A.u. (Bajcsy csomóponttól)
Baross u.
Szapáry u.
Forduló a Galériánál
Szapáry u.
Boldog Sándor István krt.
Ady E. u.
Pólya T. u.
Forduló a Szabadság térnél
Pólya T. u.
Szolnok ispán krt.
Forduló a Várkonyi térnél
Szolnok Ispán krt.
Ady Endre u.
Boldog Sándor István krt. (Piactól)
Forduló a Várkonyi térnél
Boldog Sándor István krt. (Piacig)
Ady Endre u.
Eötvös tér (forduló a körforgalomban)
Ady Endre u.
Boldog Sándor István krt. (Piactól)
Baross u.
József A u. (Bajcsy csomópontig)
Thököly u. (Eötvös tértől)
Szántó krt.
Forduló a Várkonyi térnél
Szántó krt.
Pozsonyi u.
Széchenyi krt. (forduló az ÖMV kútnál)
Pozsonyi u. (jobbra)
Szántó krt.
Thököly u.
Dr. Elek István krt.
Debreceni u. végéig az új 4-es útig (o-v)
Felső Szandai rét (bevásárló központok 2x2sáv)
22,75 km

144 540 m2
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I. FÁZISBAN SÍKOSSÁGMENTESÍTENDŐ UTAK
KETTES KONVOJ ÚTVONALA – NHSZ Zounok Zrt.

Kossuth tér-Kossuth Lajos u. (Szapáry csomóponttól volt NÉPLAP
épületig nem végzünk sózást. Ekézés csak 5 cm-re megemelt
ekével végezhető.)
-Kossuth Lajos u volt NÉPLAP épülettől Szabadság térig o-v forduló a
Szabadság térnél)
Baross u. (Vasútállomás-Eötvös tér között o-v)
Rákóczi u.
Petőfi u.
Kápolna u.
Pozsonyi u. (Ady E.u.-Szántó krt. között)
Kassai u. (o-v)
Pozsonyi u. (Ady E.u.-Szántó krt. között)
Kápolna u.
Petőfi u.
Rákóczi u.
Mártírok u.
Templom u. (Szapáry u.)
Templom u.
Mártírok u.
Körösi u. (o-v)
Indóház u. (o-v)
Liget u.
Csokonai u. (teljes szakasz o-v)
Dr. Sebestyén krt.
Városmajor u.
Puskás-Wágner-Vásárhely u.
Városmajor u.
Dr. Sebestyén krt.
Tiszaliget
Vörösmező u.
Tóth Á. u.
Forduló a buszvégállomásnál
Vörösmező u.
Simon F. u. (o-v)- Munkácsi M.u.
Krúdy u.
Simon F. u.
Vörösmező u.
Bevásárló központok (Felső Szandai rét) felé 4.sz útról lehajtó sáv
Vízpart krt. (o-v)
Újszászi u. (Átrakó állomásig o-v)
Csaba u.
Piroskai u.
48,2 km

220 025 m2
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3. sz. melléklet
II. FÁZISBAN SÍKOSSÁGMENTESÍTENDŐ UTAK
II./A ÚTVONAL – NHSZ Zounok Zrt.
megjelölt utak csak ekézendő!
 Jósika u.
 Bálvány u.
 Vitéz Szathmári József u.
 Szent László Kir. u.
 Levente u.
 Irgalmas u.
 Gerle u.- Sarló u.
 Károly Róbert u.
 Szt. István kir.u.
 Béla kir.u.
 Rozgonyi u.
 Móricz Zs.u.
 Egyetértés u.
 kis Thököly u. (felüljáró alatt)
 Rét u.
 Vas Gereben u.
 Réz u.
 Ifjúság u.
 Kút u.
 Glykais Gyula
 Moha u.
 Batthyányi u.
 Jászkürt u .
 Szív u.
 Fiumei u.
 Móra F. u.

8,1 km

42 150 m2
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II. FÁZISBAN SÍKOSSÁGMENTESÍTENDŐ UTAK
II./A ÚTVONAL – NHSZ Zounok Zrt.
Járdasószóró útvonala
 megjelölt utak sókeverékkel szórandók
 Dr. Balogh K. u.
 Kolozsvári u. (Kassai és Kolozsvári út új parkolói is)
 Somogyi u.
 Gárdonyi u.
 Dózsa Gy.u.
 Koszorú u.
 Jókai u.
 Ostor u.
 Arany J. u.
 Dr. Sarkady László u.
 Tófenék u.
 Sólyom u.
 Lengyel L.u.
 Szigligeti u.
 Magyar u.
 Mészáros L.u.
 Madách I.u.
 Zrínyi u.

5,4 km

17 150 m2
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II./B ÚTVONAL – NHSZ Zounok Zrt.
 megjelölt utak sókeverékkel szórandók
 Hunyadi u.
 Bercsényi u.
 Konstantin u.
 Mária u.
 Százados u.
 Sütő u.
 Vörösmarty u.
 csak ekézendő!
 Kapisztrán Szent J.u.
 Tompa M. u.
 Gőzhajó u.
 Dobó u.
 Kürt u.
 Balassa u.
 Mikszáth u.+Mikszáth köz.
 Széchenyi u.
 Véső u.
 Vasvári u.
 Bajtárs u.
 Tarló u.

8,8 km

52 230 m2
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II./C ÚTVONAL – NHSZ Zounok Zrt.
 megjelölt utak sókeverékkel szórandók
Szellő u.
Kocsoros u.
Ferenczy K. u.
Holt -Tisza parti u.
Csak ekézendő!
 Napsugár u.
 Fény u.
 Gagarin u.
 Alkony u.
 Kiss J. u. (Karinthy és Simon F. között)
 Gátőr u.
 Withmann V. u.
 Honvéd u.
 Balázs B.u.
 Kassák L.u.
 Tenyőszigeti u.
 Nagymező u.
 Eper u.

18,3 km

88 260 m2
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II./D ÚTVONAL – NHSZ Zounok Zrt.
 megjelölt utak sókeverékkel szórandók
 Liliom u.
 Áchim u.
 Bimbó u.
 Bimbó úti ltp (házak között is!)

 csak ekézendő!
 Üteg u.
 Dr. Bacsó N. u.
 Határ u.
 Tulipán u.

3,95 km

21 620 m2
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II./E ÚTVONAL – NHSZ Zounok Zrt.
 megjelölt utak sókeverékkel szórandók
 Hild V. u.
 Lovas I. u.
 Aranyi S. u.
 Malom u.
 Botár I. u.
 Karczag L. u.
 Czakó E. u.
 Orosz György u.
 Győrffy u.
 Fényes A. u.
 Bartók B.u.
 Nyúl u.
 Halom u.
 Vadász u.
 Vércse u.
 Zöldfa u.
 Kaán K. u. (Kárász u-ig)

13,3 km

51 355 m2
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II./F ÚTVONAL – NHSZ Zounok Zrt.
 megjelölt utak sókeverékkel szórandók
 Béke u.
 Csallóköz u.
 Gyökér u.
 Vágóhid u.
 csak ekézendő!
 Durst J. u.
 Sashalmi u.
 Csáklya u.
 Pálfi J.u.
 Hunor u.
 Attila u.
 Alvégi u.
 Küry Albert u.

10, 8 km

40 810 m2
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II./G ÚTVONAL – NHSZ Zounok Zrt.
 megjelölt utak sókeverékkel szórandók
 Fék u.
 Kőműves u.
 Téglagyári u.
 Felhő u.
 Batsányi u. (Kőműves úttól északra)
 Kacsa u.

6,8 km

21 140 m2
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4.sz. melléklet
III. FÁZISBAN SÍKOSSÁGMENTESÍTENDŐ UTAK
(10 cm-t meghaladó hóvastagság esetén automatikusan csak ekézendő!)
III./ a útvonal – NHSZ Zounok Zrt.
 Bajnok u.
 Csillag u.
 Hold u.
 Mosonyi u.
 Verbunkos u.
 Csalogány u.
 Sziget u.
 Ősz u.
 Száva u.
 Rege u.
 Tél u.
 Mikes u.
 Gomba u.
 Kert u.
 Horánszky u.
 Dráva u.
 Báthory I. u.

3,7 km

15 255 m2

III./b útvonal – NHSZ Zounok Zrt.
 Sajtó u.
 Kazinczy u.
 Büge u.
 Mindszenty József bíboros u.
 Meder u.
 Vak Bottyán u.
 Markotányos u.
 Dobos K.u.
 Balogh Ádám u.
 Kard.u.
 Obsitos u.
 Székely u.

2,7 km

14 440 m2
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III./c útvonal – NHSZ Zounok Zrt.
Kertváros
 Szivárvány u.
 Álom u.
 Virágos u.
 Tiszavirág u.
 Debreceni u. (kertvárosi)
 Fenyves u.
 Horgász u.
 Kedves sor
 Árnyas u.
 Csend u.
 Otthon u.

3,7 km

14 500 m2

Szandaszőlős
 Barack u.
 Dió u.
 Alma u.
 Cseresznye u.
 Szilvás u.
 Körte u.
 Sport u.
 Kiss J.u. (Simon F. u.-Kölcsey u. között)
 Csiki G.u.
 Juhász Gy.u.
 Karikás u.
 Lotz K.u.
 Kosztya J.u.
 Szinyei Merse P.u.
 Mészöly G.u.
 Fazekas M.u.
 Gábor A.u.
 Apáczai u.
 Vajda J.u.
 Pázmány P.u.
 Kölcsey u. (442.sz. út-Szandai S.u. között)
 Vörösmező u. (Tóth Á. u. –Kölcsey u. közti szakasz)
 Zombori L.u.
 Szabó P.u.
 Heltai u.
 Radnóti u.
 Fekete I.u.
 Váci M. u.
 Veres P. u.
 Méhes u.
16,1 km

66 510 m2
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III./d útvonal – NHSZ Zounok Zrt.
 Rozmaring u.
 Csokor u.
I bolya u.
 Szondi u.
 Szegfű u.
 Búzavirág u.
 Nefelejcs u.
 Botond u.
 Rózsa u.
 Tisza u.
 Rezeda u.
 Álmos u.
 Pálma u.
 Bulcsú u.
 Muskátli u.
 Aulich u.
 Árpád u.
 Előd u.
 Jázmin u.
 Mester úti Fiatalok Háza melletti u.
 Hóvirág u.
 Mester úti volt szovjet laktanya belső u.
 Galagonya u.
 Gerbera u
 Bástya u
 Margaréta u.
 Kamilla u.
 Tavirózsa u.

7,12 km

32 035 m2
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III./e útvonal – NHSZ Zounok Zrt.
 Újszászi u. (átrakó állomástól végig)
 Sárkány u.
 Panda köz
 Gáz u.
 Kombájn u.
 Cukorgyári ltp. – volt Cukor ABC előtti szakasz
 Panel u.
 Vasút u.
 Klapka u.
 Ceglédi u.
 Perczel M.u.
 Hajnóczi u. + összekötő u.
 Batsányi u. (Kőműves úttól délre)
 Dembinszky u.
 Martinovics u.
 Tégla u.
 Bem J.u.
 Delta u.
 Ugar városrész (Abonyi úti vasúti megállónál lévő tanyákhoz vezető út.)
 Rák u.
 Gyík u.
 Gólya u.
 Lepke u.
 Galamb u.
 Farkas u.
 Őz u.
 Róka u.
 Orgona u. (Gyik u. Delta u. között)
 Tűzikovács u.
 Bognár u.
 Veder u.
 Pajzs u.
 Mozdony u.
20 km
65 800 m2
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III./f útvonal – NHSZ Zounok Zrt.
 Horog u.
 Selyem u.
 Hant u.
 Lomb u.
 Havas u.
 Harang u.
 Fűrész u.
 Kisgyep u.
 Pacsirta u.
 Vidra u.
 Zsálya u.
 Háló u.
 Háromrózsa u.
 Félcsizma u.
 Kígyó u.
 Mályva u.
 Kárász u.
 Nyírfa u.
 Harcsa u.
 Zagyvahíd u.
 Mécsvirág u.

3,7 km

15 255 m2
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III./g útvonal - SZVÜ Kft.
Kerékpárutak
Debreceni út melletti
Városmajor u.-Zagyvapart-Csokonai u.-Mátyás kir. u. útvonalon
(Városmajor úti buszmegállótól Vasutállomásig tartó kerékpár út)
Nagysándor József úti

8,75 km

17 500 m2

Eseti megrendelés alapján kell elvégezni:
AUCHAN körforgalomtól a 442-es út és a Kölcsey utca kereszteződéséig
AUCHAN körforgalomtól a McHale-ig tartó
Egyetértés út – Zagyva-gát – Szabadság tér – Sóház utca
7,6 km
15 200 m2
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5. sz. melléklet
KÉZI HÓELTAKARÍTÁSI MUNKÁK TERÜLETI KÖRZETEI
 JELÖLT TERÜLETEKEN CSAK KÖRNYEZETKÍMÉLŐ ANYAGOT SZABAD
HASZNÁLNI
1. Körzet - „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft.
-

Boldog Sándor I. krt., Szapáry u. - Kossuth L. csomópontnál lévő (Fehér-

háznál) átkelőhelyek, buszmegállók
 Boldog Sándor I. krt.-Tisza híd közötti gyalogjárók, Megyei Önkormányzat,
Bíróság, Humán Központ, autóbuszmegállók
-

Ady E. u.- Boldog Sándor I. krt. kereszteződés Csarnok és Piac térsége, átjárók,

autóbuszmegállók, járdaszigetek
-

Sebestyén Éva köz (Móra F. u. – Fiumei u. között)

-

Kolozsvári u. – Boldog S. I. közötti átjáró (piaccsarnokkal szemben)

Polgármesteri Hivatal járda és gépkocsi kijáró környéke
-

Szolnok I. krt., Ady E.u.

-

Pólya T. u., Dózsa Gy. u., Skála Áruház, Centrum Áruház, Városközpont

-

Templom u., Mártírok u., Tószegi u., Hetényi Géza Kórház

-

Petőfi S. út, Rákóczi út, József A. út, Kőrösi út

-

Thököly u. külső buszmegállói

-

* Tiszavirág Gyalog- és Kerékpáros Híd, illetev a hídfők, lépcsők

járófelületeinek

síkosságmentesítése

(a

síkosságmentesítés

elvégzésének

szükségességét az időjárási viszonyoktól függetlenül folyamatosan, de legalább
naponta egyszer ellenőrizni kell)

2. Körzet - „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft.
-

Széchenyi ltp. buszmegállói, géppel nem takarítható közterületi

járdaszakaszok
-

Széchenyi ltp. Okmányirodához vezető járda

-

Széchenyi Gimnázium előtti tér díszburkolata

-

Pozsonyi úti buszmegállók

-

Pozsonyi úti aluljáró járdái
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3. Körzet – SZVÜ Kft.
-

442 sz. út melletti buszmegállók (Kertvárostól Szolnok tábláig)

-

Szandaszőlősi buszmegállók (Simon F. u., Tóth Á. úti buszforduló)

4. Körzet
-

Tallin városrész közterületi járdái, buszmegállók („Munkalehetőség a

Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft.)
-

Városmajor u. közterületi járdái, buszmegállók („Munkalehetőség a Jövőért”

Szolnok Nonprofit Kft.)
-

Gyalogos közmű híd és felvezető járdák, lépcsők a Szolnok I. krt. és Pityó u.

között (SZVÜ Kft.)

5. Körzet „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft.
-

Nagy I. krt buszmegállói, géppel nem takarítható közterületi járdák

-

Jubileum téri emlékmű lépcsői, járdái

-

Mátyás kir. úti buszmegállók, Mc Donald’s étteremnél lévő buszmegállók

-

József A.u. (Bajcsy csomóponti buszmegállóktól)

-

Baross u. (Vasútállomástól-SZTK –val bezárólag-Mária útig)

6. Körzet
-

Tisza híd - Százlábú híd járdái, lépcsői (SZVÜ Kft.

-

Humán központhoz vezető járda, Pólya T.u. lejáró („Munkalehetőség a

Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft.)
-

Tiszaligeti

lejáró

járdái

mindkét

oldalon

végig,

buszmegállók

(„Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft.)
-

Tiszaligeti buszfordulónál járda, buszmegállók („Munkalehetőség a Jövőért”

Szolnok Nonprofit Kft.)
-

Szabadság téri Zagyva híd lépcsői, járdái a Vártemplomig ill. MÁV Kórházig

(SZVÜ Kft.)
-

Verseghy u.-Mester u. buszmegállói (Stella D’oro-ig) („Munkalehetőség a

Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft.)
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7. Körzet
-

Abonyi úti felüljáró járdái, lépcsői (SZVÜ Kft.)

-

Abonyi úti buszmegállók (felüljárótól Szolnok tábláig) („Munkalehetőség a

Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft.)
-

Thököly úti felüljáró járdái, lépcsői (SZVÜ Kft.)

-

Thököly úti buszmegállók felüljáróig (SZVÜ Kft.)

8. Körzet
-

Várkonyi téri Zagyva híd lépcsői, járdái a Várkonyi téri csomóponttól a

Városmajor u.-ig (SZVÜ Kft.)
-

Várkonyi téri buszmegállók („Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit

Kft.)
-

Kassai lakótelep közterületi járdái, buszmegállók („Munkalehetőség a

Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft.)

9. Körzet
-

Debreceni út (volt 4-es főút) buszmegállói (SZVÜ Kft.)

-

Vízpart krt. buszmegállói („Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit

Kft.)

10. Körzet - („Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft.)
-

Szolnok i. krt-i – Móra F. úti lakótelepek belső közterületi járdái

-

Egyedi területek (megrendelő külön utasítása alapján)
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6. sz. melléklet
ELLENŐRZŐ ŐRJÁRAT ÚTVONALA

Telephely
József A .u.
Baross u.
Boldog Sándor István krt.
Ady E. u.
Pólya T. u.
Tisza híd
Tiszaligeti lejáró
Százlábú híd
442 sz. út
Kertvárosi lejáró
Felső Szandai rét
442 sz. út
Kocsoros úti lejáró
442 sz. út
Debreceni u. ( forduló 4-es útnál)
Százlábú híd Tisza híd
(Zagyva híd- Verseghy u.)
Városmajor u.
Dr. Sebestyén krt. ZAGYVA HÍD!!
Szolnok I. krt.
Pólya T.u.
Dózsa Gy. u.
Ady E. u.
Boldog Sándor István krt.
Szántó krt.
Pozsonyi u.
Széchenyi krt.
Thököly u.
Mátyás király u.
MÁV állomás
Baross u.
Dr. Elek I.u.
Ady E. u.
Baross u.
József A .u.
Rákóczi u.
Petőfi u.
Kápolna u.
Pozsonyi u.
Szántó krt.
Thököly u.
Ady E.u.
Boldog Sándor István krt.
Szapáry u.
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Templom
Mártírok u.
Temető u.
Kőrösi u.
Telephely

Piros színnel jelölve azok az utak és területek, ahol leghamarabb kialakul
a lefagyás, illetve csúszásveszély!
Kék színnel jelölve az Állami útkezelő által üzemeltett területek!!!
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7. sz. melléklet
GÉPI HÓELTAKARÍTÁS STRATÉGIAILAG LEGFONTOSABB PONTJAI

1.
Mentőállomás

Széchenyi ltp.

Tűzoltóság

József A. u.

Rendőrség

Szt. István kir u.,Sebestyén krt.

2. Kórházak
Hetényi G. Kórház

Tószegi u.

MÁV Kórház

Verseghy u.

Rendelőintézet

Hősök tere

3. Autóbuszvonalak
4. Jubileum tér közterületei
5. Zagyva híd
6. Iskolák, óvodák, bölcsödék
7. Orvosi rendelők
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8/a sz. melléklet

TÉLI HÓELTAKARÍTÁS ÜGYELETI BEOSZTÁS TERV, ELRENDELÉS ESETÉN

2018. január 01. - 2018. február 15.
Szolgálatvezető

Gépkocsivezető

Gépkezelő

1 fő munkahelyen

2 fő munkahelyen
3 fő lakáson
2 fő (járdaseprő) lakáson

1 fő lakáson

2018. február 16. - 2018. február 28.
Szolgálatvezető
Gépkocsivezető

Gépkezelő

1 fő munkahelyen

1 fő lakáson

1 fő munkahelyen
3 fő lakáson
2 fő (járdaseprő) lakáson

2018. december 01. - 2018. december 15.
Szolgálatvezető

Gépkocsivezető

Gépkezelő

1 fő munkahelyen

1 fő munkahelyen
3 fő lakáson
1 fő (járdaseprő) lakáson

1 fő lakáson

2018. december 16. - 2018. december 31.
Szolgálatvezető

Gépkocsivezető

Gépkezelő

1 fő munkahelyen

2 fő munkahelyen
3 fő lakáson
2 fő (járdaseprő) lakáson

1 fő lakáson

Megjegyzés
2018. január 01. – 2018. február 28.-ig lakáson készenlét: 2 fő szerelő, lakatos.
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8/b. sz. melléklet
TÉLI HÓ ELTAKARÍTÁSBAN ALKALMAZHATÓ GÉPEK, ELRENDELT ÜGYELET
ESETÉN

2018. január 01. – 2018. február 15.
4 db Mercedes sószóró - hóekéző
1 db Mercedes (JAV) sószóró - hóekéző
1 db IKF 1200-as sószóró - hóekéző
2 db HAKO sószóró - hóekéző
1 db rakodógép
1 db kisrakodógép (Detvan)
1 db Kubota L4100 traktor
2018. február 16. - február 28.
4 db Mercedes sószóró - hóekéző
1 db Mercedes (JAV) sószóró - hóekéző
1 db IKF 1200-as sószóró - hóekéző
1 db HAKO sószóró - hóekéző
1 db rakodógép
1 db kisrakodógép (Detvan)
1 db Kubota L4100 traktor
2018. december 01. – 2018. december 15.
4 db Mercedes sószóró - hóekéző
1 db HAKO sószóró – hóekéző
1 db IKF 1200-as sószóró - hóekéző
1 db rakodógép
1 db kisrakodógép (Detvan)
1 db Kubota L4100 traktor
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2018. december 16. – 2018. december 31.
4 db Mercedes sószóró - hóekéző
1 db Mercedes (JAV) sószóró – hóekéző
1 db IKF 1200-as sószóró - hóekéző
2 db HAKO - hóekéző
1 db rakodógép
1 db kisrakodógép (Detvan)
1 db Kubota L4100 traktor
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9. sz. melléklet
FIZETŐ PARKOLÓK TAKARÍTÁSI ÜTEMTERVE
Járdaszóró-hóekéző gép ill. kisrakodógépek alkalmazásával
P/1 útvonal
-

SZTK parkolója

-

Hősök tere

-

Batthyány u. (SZTK- Ady E. u. között)

-

Szív u.

-

Pelikán Szálló parkolója

-

Baross u.1. (Fehérház)

-

Baross u. 2-12 ( Postabank-MKB)

P/2 útvonal
-

Tiszavidék Áruház parkolója

-

PLAZA parkolója

-

Pelikán gazdasági bejáratnál parkoló

-

Vizügy Irodaház parkolója

-

Ady E, úti Piac parkolói

-

Fiumei u. parkolósáv

P/3 útvonal
-

Árkád parkoló- Óvoda u. belső parkoló

-

Magyar u. parkolósáv

-

Szigligeti u. parkolósáv

-

Szigligeti Színház parkolója

-

Verseghy Park (Tisza Szálló előtti parkolók)

-

Kellner Gy.u. parkolósáv

-

Lengyel L.u. parkolósáv

-

Megyeháza parkolója

-

Damjanich uszoda parkolója
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P/4 útvonal

-

Dr. Balogh K. u. parkolósáv

-

Somogyi B.u. parkolósáv

-

Dózsa Gy u. mindkét oldali parkolósáv

-

Kossuth u. parkolói

-

Arany J.u. mindkét oldali parkolósáv

-

Jókai u. mindkét oldali parkolósáv

-

CBA Áruház melletti (Ady E.u.1.) parkolók

-

Móra Ferenc úti parkolók

-

Móra Ferenc u. és Fiumei úti parkolói

-

Szolnok ispán krt. 1.-5. sz. és 7.-11. sz. elötti parkolók

P/5 útvonal

-

Tisza A. u. mindkét oldali parkolósáv

-

Tófenék u. parkolósáv

-

Ady E. u. 20. előtti parkoló

-

Ady E. u. 22-32. épületek mögötti parkoló

-

Sólyom u. parkoló

-

Ady E. u. 16-18 közötti parkolók

P/6 útvonal

-

Vasútállomás parkolója

-

II. sz posta (Jubileum tér) parkolója

-

Liget úti parkolósáv.

-

Mátyás király u. 6.-18. sz. mögötti parkoló

-

Mátyás király u. 12.-18. sz. előti parkoló

-

Mátyás király u. 2.-4. sz. előtti és mögötti parkoló

-

Jubileumi tér u.5 sz. ház mögötti parkoló

-

Szolnok ABC mögötti parkoló
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P/7 útvonal

-

Tóth F. úti parkoló

-

Bálvány úti parkoló

-

Nagy Imre krt. 5.-17. és a Bajcsi Zs. u. 1.-3. sz. előtti parkoló

-

Nagy Imre krt. 22.-22.sz. ( Piros iskola és a lako épület között )

-

Márka ABC mögötti parkoló

-

Jósika u. parkolósáv

-

Bercsényi u. parkolósáv

-

Hunyadi u. (Balassa B. útig) mindkét oldali parkolósáv

-

Konstantin u. parkolósáv

P/8 útvonal

-

Sütő u. parkolósáv

-

Sütő köz parkolósáv

-

Mészáros L. u. parkolósáv

-

Madách u. parkolósáv

-

Mária u. parkolósáv – Könyv u. eleje

-

Őr u. és Szigony u parkolói

-

Zrínyi u. parkolósáv

-

Aradi u. parkolósáv

-

Petőfi u. parkolósáv (Aradi útig)

-

Ostor u. mindkét oldali parkolósáv + átkötő út parkolója

P/9 útvonal

-

Batthyány u. parkolósáv (Vécsey útig)

-

Kút u. parkolósáv (Gárdonyi u.-Kolozsvári u. között)

-

Vécsey u. parkolósáv

-

Gárdonyi u. parkolósáv

-

Kolozsvári u. (Kút u.- Ady E. u. között)

-

Gerle u. Sarló u.

-

Móricz Zs. u. parkolók
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-

Irgalmas u.

-

Koszorú u.

Mercedes sószóró-hóekéző alkalmazása
P/10 útvonal
-

Szapáry u.- Galéria melletti parkoló

-

Szapáry u. mindkét oldali parkolósáv

-

Boldog Sándor I. krt. mindkét oldali parkolósáv

-

Táncsics u. mindkét oldali parkolósáv

-

Tisza park (Verseghy gimnázium) parkolósáv

-

Baross u. (Eötvös tér-Jubileum tér között) parkolósáv mindkét oldalon

-

Eötvös tér parkolósáv

-

Levente u. parkolósáv

-

Béla kir. u. parkolósáv

-

Dr. Elek István u. parkolósáv

-

Károly Róbert u. parkolósáv

-

Sz. István kir. u. parkolósáv

-

Sz. László kir. u. parkolósáv

-

Kápolna u. parkolósáv

SZOLGÁLATVEZETŐK!
A fizető parkolók hó- és síkosság-mentesítésére a II. fázisba beosztott útvonalakkal
egyidőben, általában üzemidőn túl (esti órák ill. hétvége) kerül sor.
A parkolók takarításakor (szükség szerint) az ütemezésnek megfelelően korlátozott
időtartamra vonatkozó „megállni tilos” táblák kerülnek kihelyezésre, melyeket a munka
megkezdése előtt min. 3 órával korábban kell kihelyezni.
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