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A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet 

értelmében a téli üzemeltetésre történő felkészülésként téli üzemeltetési tervet kell készíteni, 

melyet a Képviselő-testület hagy jóvá. 

 

A fent hivatkozott GKM rendelet, valamint Ózd Város Önkormányzatának 1992. évi 16. 

számú rendelete alapján elkészítettük és jóváhagyásra előterjesztjük a 2011-2012. évi téli 

felkészülési programot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Határozati javaslat 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2011. (XI. 24.) KH határozata 

 

a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2011-2012. évi téli felkészülési 

programjáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület jelen határozat mellékletét képező 2011-2012. évi téli 

felkészülési programot jóváhagyja. 

 

Felelős: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetője 

Határidő: értelemszerűen 

 

2. A Képviselő-testület szükségesnek tartja felhívás közzétételét, melyben a lakosság és 

egyéb kötelezettek figyelmét fel kell hívni a hóeltakarításra vonatkozó feladataikra. 

 

Felelős:  Közterület-Felügyelet vezetője 

Határidő: 2011. december 10. 

 

3. Szükségesnek tartja továbbá a vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti 

ingatlantulajdonosokat és használókat terhelő védekezési kötelezettség korábbiaknál 

határozottabb és következetesebb számonkérését. 

 

Felelős:  Közterület-Felügyelet vezetője 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Melléklet a …/2011. (XI. 24.) KH határozathoz 

 

A VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY 2011-2012. 

ÉVI TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA 

 

A program  Ózd Város Önkormányzatának 1992. évi 16. számú rendelete, továbbá az 5/2004. 

(I.28.) GKM rendelet alapján a gyakorlati tapasztalatok figyelembe vételével készült, az 

Önkormányzat tulajdonában és a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 

kezelésében álló utak, közterületek téli akadálymentesítésének végrehajtására. 

 

A felkészülési terv nem terjed ki az Ózd város közigazgatási területén áthaladó, állami 

tulajdonban lévő főutakra, az  un. „átkelési szakaszok”-ra (1. sz. és 1.a sz. mellékletek), azok  

téli tisztítását és csúszásmentesítését a kezelő Magyar Közút Nonprofit Zrt  végzi. A téli 

üzemeltetési operatív feladatok meghatározása Ózd Város Önkormányzatának 1992. évi 16. 

sz. rendelete figyelembe vételével történik, különös tekintettel   az 5. §-ban, valamint a 

rendelet 1. sz. mellékletében meghatározottakra (2.sz. és 3. sz.  melléklet).  

 

A program készítésének célja a téli időszakban a közutak akadálymentes 

gépjárműforgalmának  biztosítása, a gyalogos közlekedési útvonalakon a balesetmentes 

közlekedés elősegítése.  Ennek érdekében az alábbi feladatokat kell elvégezni:  

 

1. Gépek, járművek felkészítése: 

 

A téli munkákban az alábbi gépek vesznek részt :  

- 3 db gépjármű hóekével és szórófelépítménnyel (IVECO, IFA és Multicar), 

- 1 db MTZ 555/E billenős pótkocsival, 

- 1 db ZETOR 6045 tolólappal, sószóróval, 

- 1 db Hunday fix platós gépjármű, 

- 1 db KIA fix platós gépjármű, 

- 1 db MAZDA műhelykocsi, 

- 1 db RÁBA 19 tolólapos gép, 

- 1 db MTZ EO 2621/B típusú rakodó és tolólapos gép, 

- 1 db FAY 555 rakodó és tolólapos gép, 

- 1 db CATERPILLAR homlokrakodó. 

 

A biztonságos működés érdekében a fenti gépeken 

- a szükséges karbantartásokat, műszaki vizsgáztatásokat el kell végezni, 

- ellenőrizni kell az akkumulátorok és gumiköpenyek állapotát, gondoskodni kell az 

esetleges cserékről,   

- a járművek hűtőberendezését fagyálló folyadékkal fel kell tölteni, a  

levegőrendszereket fagymentesíteni kell,  

- fel kell szerelni a hóekéket, szóró szerkezeteket, működőképességüket ellenőrizni kell, 

- gondoskodni kell az ésszerű mennyiségű tartalék-alkatrészről.  

 

A felkészítés befejezése után a gépjárművek szemléjét meg kell tartani. A szemlére a 

Polgármestert, a Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály 

vezetőjét, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság vezetőjét, valamint a sajtó képviselőjét meg kell 

hívni. 

 

Felelős: felkészítésért :   Hancsovszki Lajos szerviz részleg vezető 



  

   szemle megszervezéséért: Dubovinszky László műszaki vezető 

Határidő: felkészítésre:     2011. november 15. 

    a szemlére megtartására:  2011.november 16.  

 

2. Szóróanyag és egyéb eszközök biztosítása 

 

2/1. Szóróanyagok: 

A csúszásmentesítéshez használt anyagok meghatározása a 346/2008.(XII.30.) Korm. 

Rendelet 5.§ (2) bekezdése figyelembe vételével történt, mely szerint „Belterületi 

közterületen - a közúti forgalom számára igénybe vett terület (úttest) kivételével - a síkosság-

mentesítésre olyan anyag használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen 

környezetében lévő fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti”.”  

 

Ezért az utak szórására ipari só és osztályozott kavics keveréket, a járdák szórására 

osztályozott kavicsot, a díszburkolatokhoz pedig kímélő síkosságmentesítő oldatot és 

osztályozott kavicsot kell biztosítani az alábbi mennyiségben :  

 

- ipari só :      300 tonna (induló készlet: 10 t), 

- osztályozott kavics :   900 tonna (szemnagysága: 1-5, illetve 2-4 mm) 

(induló készlet 300 t), 

- jégmentesítő oldat:   1000 kg . 

Keverési arány :   1 rész só, 3 rész osztályozott kavics. 

 

2/2. Egyéb eszköz-szükséglet :  

- nyelezett lapát:   50 db 

- hólapát:   150 db 

- jégvágó: 50 db 

- vesszőseprő:   150 db 

 

Felelős :  szóróanyagok beszerzésért:  Dubovinszky László műszaki vezető 

               eszközök beszerzéséért:  Gecse Józsefné gazdasági vezető 

Határidő : induló készlet beszerzésére: 2011. november 15.  

 további mennyiségre vonatkozóan:  szükség szerint 

 

2/3. Utcai szóróanyagtároló edények és depóniák 

Az 4. számú melléklet szerinti helyszínekre ki kell helyezni a szóróanyag tároló edényeket, 

szóróanyaggal fel kell tölteni azokat, majd a felhasználástól függően után kell tölteni, a 

szóróanyag depóniákat ki kell alakítani, illetve folyamatosan pótolni kell. 

 

Felelős :  Koncz József részlegvezető 

Határidő :  2011.november 15., illetve folyamatos 

 

3. Közreműködő dolgozók  munkarendje, feladatai: 

 

3/1. Munkarend 

A hóeltakarításban résztvevő irányító munkakört betöltő és fizikai állományú dolgozók 

munkaideje 6.00 órakor kezdődik, a 12.01-től kezdődő időszakban a munkaidőn túli (délután, 

éjjel, illetve munkaszüneti napokon) tartós hóesés bekövetkezése esetén a munkát reggel 5 

órakor meg kell kezdeni. 

Készenlét: 2011. november 18. 14 órától december 1-jén  6.00 óráig : 



  

- 1 fő diszpécser és 1 fő gépkocsivezető otthoni készenléti szolgálatot teljesít 

munkaidőn túl, 

- 1 db szóró kocsit szóróanyaggal feltöltve a telephelyen készenlétbe kell helyezni a 

szükség szerinti csúszásmentesítés elvégzésére. 

 

Ügyelet: 2011. december 1. 14 órától  2012. február 28-ig :   

- 4 fő diszpécser 24 órás, 12 fő gépkocsivezető és 4 fő gépkezelő 12/24 órás folytonos 

munkarendű   állandó telephelyi ügyeleti szolgálatot teljesít. 

- Otthoni készenléti szolgálat 1 fő autószerelő részére délutáni és éjszakás műszakra, 

illetve munkaszüneti napokra munkaidőn túl. 

 

Ebben az időszakban minden hónap 26. napjáig el kell készíteni a következő hónap telephelyi 

ügyeletet és otthoni készenlétet teljesítő dolgozók beosztását, vezénylését. 

Az ügyeleti díjak elszámolása a Munka Törvénykönyve szerint történik. 

 

Felelős :  Koncz József részlegvezető 

Határidő : értelemszerűen 

 

3/2. A végrehajtás feladatai 

 

A téli csúszás és hómentesítés gyalogos közlekedést biztosító, 7.sz. melléklet szerinti operatív 

feladatainak irányítását, koordinálását a városüzemeltetési részleg vezetője végzi. A túlmunka 

elrendelését az intézményvezető engedélyezi a részlegvezető kezdeményezésére a műszaki 

vezetővel való konzultáció alapján. A munkák helyzetéről napi rendszerességgel beszámol a 

műszaki vezetőnek, aki szükség szerint tájékoztatja az intézményvezetőt. Rendkívüli helyzet 

kialakulását haladéktalanul jelzi, illetve a szükséges tennivalókat egyezteti az 

intézményvezetővel. 

 

Téli  üzemeltetésben résztvevők felkészítése 

A téli üzemeltetésre való felkészülés során, a munkák megkezdése előtt a munkavédelmi 

oktatásban való részvétel minden, a téli üzemeltetésben résztvevő személy számára kötelező, 

melyet aláírásukkal ismernek el. A különös veszélyhelyzetek miatt kiemelt figyelmet kell 

fordítani a gépkocsivezetők, gépkezelők oktatására. Az oktatás tematikáját a 5. sz. melléklet 

tartalmazza. 

 

Felelős:  Sztraka Gyula  

Határidő: 2011. november  15. 

 

Diszpécser feladata:  

Az otthoni készenlétbe, illetve telephelyi ügyeletbe beosztott diszpécser  

- köteles folyamatosan figyelni az időjárás változását, 

- megszervezni a gépi csúszás és hómentesítési munkákat (6.sz. melléklet), 

- napi három alkalommal naplózza az eseményeket, 

- folyamatosan, illetve szükség szerint tájékoztatja a részlegvezetőt, műszaki vezetőt, 

- kezeli az ügyeleti mobiltelefont és naplózza a beérkező bejelentéseket, intézkedik a 

megfogalmazott igények fontossági sorrendben történő teljesítéséről, 

- kapcsolatot tart a mentőkkel, tűzoltósággal, rendőrséggel, 

- Listát készít a feladata ellátásában közreműködő, vagy érintett, értesítendő 

személyekről, vállalkozásokról, szervezetekről, azok telefonszámairól és azt a 

diszpécser helyiségben jól látható helyen kifüggeszti. 



  

 

Járőr feladata: 

Diszpécser által a járőrözésre beosztott szóró gépkocsi vezetője az útja során  figyeli az utak 

állapotát, a közlekedést helyzetét, az időjárás lokális változásait, ezekről folyamatosan 

tájékoztatja a diszpécsert. Páralecsapódás, vagy csapadéktól származó síkosodás észlelése 

esetén szükség szerint elvégzi a mentesítést.  

 

Síkosság, hóesés alkalmával elvégzendő feladatok: 

A csapadék mértékének függvényében az egyes gépjárműveket, munkába kell állítani, 

valamint a kézi úttisztítás végzését el  kell  rendelni. A kézi hóeltakarítást, csúszásmentesítést 

a vonalterv alapján kell végezni (7. Sz. melléklet). Ebben elsődlegességet élveznek a városon 

belüli autóbusz megállók, veszélyes, nagy forgalmú lépcsők, járdák, gyalogos átkelőhelyek. A 

vonalterv tartalmazza azokat a járdaszakaszokat, ahol a kisebb hótoló gépek is végezhetnek 

munkát. Abban az esetben, ha a hóeltakarítás következtében keletkező hóakadályok az utak, 

illetve járdák rendeltetésszerű használatát nagymértékben gátolják, intézkedni kell azok 

elszállításáról. 

 

Felelős : szállítás megszervezéséért:   Koncz József részlegvezető 

   tájékoztatásért:   ügyeletes diszpécser 

Határidő :      értelemszerűen 

 

4. Rendkívüli hóhelyzet 

A szokásostól, illetve átlagostól eltérő, a  város működését, a közlekedést igen nagy 

mértékben veszélyeztető hóesés esetén a külön válságterv szerinti intézkedéseket kell 

foganatosítani. 

 

Felelős:  Tóth Pál intézményvezető 

Határidő:  értelemszerűen 

 

5. A mentesítés várható dologi költségei 

- ipari só:  300 tonna     6.075 e Ft  

- osztályozott kavics: 900 tonna  900 e Ft  

- jégmentesítő oldat:   1000 kg  500 e Ft 

- gépjárművek, munkagépek felkészítése, üzemeltetése  6.500 e Ft 

- szerszámok, munkavédelmi kesztyű  500 e Ft 

- védőital                                                                                             200 e Ft 

Összes költség  14.675 e Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. melléklet a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető  

Intézmény 2011-2012. évi téli felkészülési programjához  

 

 

Az Ózd város területén  áthaladó állami tulajdonban és 

a Magyar Közút Nonprofit Zrt kezelésében álló utak: 

 

 

I. Őrjáratos utak: 

 

1. 25.sz. fkl. Út (Bánréve – Eger – Kerecsend) 
Rozsnyói út – Vasút út – Volny út – Jászi Oszkár út – Vasvár út – Csépányi út 

2. 25307.sz. Ózd vasútállomási bekötő út 
3. 25122 sz. Brassói út szakasza (Balassi B. út – Volny út, Jászi O. út kereszteződés között) 

 

 
II. Rayonos utak 

 

1. 2522.sz. közút (Ózd – Sáta) 
(Táblási temetőnél lévő csomóponttól kiindulóan) 

Centeri  út – Dózsa Gy. Út – Dobó út – Sáta felé vezető út, illetve Királd felé vezető út 

 

2. 2508.sz. közút (Ózd – Szilvásvárad) 

(a Gyújtósi csomóponttól kiindulva) 

Munkás út – Ív út – 48-as út – Pázmány út 

 

3. 2306.sz. közút (Ózd – Zabar) 
(a Bolyki elágazástól kiindulva) 

Malom út – Zrínyi út – Bolyki főút – Szentsimoni út 

 

 
Ezen utak csúszásmentesítését a Magyar Közút Nonprofit Zrt saját közútkezelési szabályzata 
szerint végzi. 

 

Intézményünk az állami tulajdonú utakon – szükség szerint – csak tolólapozási munkát végez 

azokon a szakaszokon, ahol az önkormányzati utak megközelítése miatt saját szórókocsijai 

közlekednek, továbbá elvégzi az állami utak mentén található buszöblök területének 

hónemtesítését, sózását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

 



  

 

2. melléklet a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető  

Intézmény 2011-2012. évi téli felkészülési programjához  

 

KIVONAT 

Ózd Város Önkormányzatának 

1992. évi 16. sz. rendelete 

a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről 

 

„Téli síkosságmentesítés 

 

5. § 

 

(1) Síkosság elleni védekezéshez nártriumklorid tartalmú szereket csak 

környezetkímélő anyagokkal (homok, zúzalék stb.) keverve szabad használni. 

(2) Parkok területén, élővízfolyások mentén, díszburkolaton, hidakon kloridtartalmú 

anyagok használata tilos. 

(3) A járdáról, útról a havat úgy kell letakarítani, illetve azt tárolni, hogy a víz 

elvezetésére szolgáló folyóka vagy csapadékvíz elnyelő rács szabadon maradjon. 

(4) Tilos hórakást elhelyezni: 

1. a tömegközlekedési járművek megállóhelyeinél úgy, hogy az gátolja a 

járművekről való le- és felszállást, 

2. útkereszteződésben, útburkolatban, kijelölt gyalogátkelőhelyeken, 

3. közüzemi és közhasználatú létesítményeken vagy azok körül (pl. vízelzáró 

csap, közkifolyó, szeméttároló edény stb.). 

(5) Az úttesten felhalmozódott havat az Ózdszolg Nonprofit Kft köteles úgy 

eltávolítani, hogy a közlekedés zavartalansága biztosított legyen.  

(6) Rendkívüli helyzet esetén a polgármester az 5. §-ban foglaltakról eltérően 

rendelkezhet. 

(7)    Az Önkormányzat tulajdonában álló közforgalmi utak téli síkosságmentesítését, 

hóeltakarítását az 1. sz. melléklet szerinti kategóriába sorolás figyelembe vételével 

kell végezni.  

A szóró gépjárművek útvonaltervének meghatározásánál ésszerűségi  szempontok 

miatt korlátozott mértékben egy kategóriával alacsonyabba tartozó út is 

bevonható.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. melléklet a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető  

Intézmény 2011-2012. évi téli felkészülési programjához  

 

KIVONAT 

Ózd Város Önkormányzatának 1992. évi 16. sz. rendelete (1. sz. melléklet) 

(Önkormányzati utak besorolása a téli hóeltakarítás és csúszásmentesítés 

végzésének szempontjából) 

 

I . Őrjáratos utak (tömegközlekedési útvonalak) 

 

1 . csoport: (teljes hosszában vagy egy szakaszán meredek) 

 

Bem utca – Árpád vezér út – Március 15. Utca – Zsolnay tér – Damjanich út 

buszvégállomásig – Katona József út – Építők útja – Hajnóczy József utca – Deák út – 

Somsály út – Akna utca – Gyár út – Bánszállás telep 

 

2 . csoport: (egyéb út) 

 

József Attila út – Szabó Lőrinc utca – Papp út – Bolyki Tamás utca – Petőfi Sándor út – 

Kőalja út – Akácos út – Mekcsey István út – Kovács-Hagyó Gyula út – Center út – Uraj út – 

Susa út – Vasköz 

 

II . Rayonos utak: 

 

1 . csoport: (meredek és gyűjtő utak) 

 

Bocskai István utca – Bethlen Gábor utca – Lomb utca – Vajda János utca – Kazinczy Ferenc 

utca – Bányász utca – Ady Endre utca – Piac út – Szigligeti utca – Batthyány utca – Gál-

völgye út – Álmos vezér utca – Huba vezér utca – Etele utca – Tinódi utca – Istenmező utca – 

Rózsadomb utca – Bulcsú utca – Géza utca – lejáró Lehel vezér út – Nagyvölgyi út – Ráctag 

út – Alkotmány út 

 

2 . csoport: (egyéb meredek utak) 

 

Baranyai utca – Gömöri utca – Búzásvölgy – Bercsényi Miklós utca – Lehel vezér út – 

Radnóti Miklós utca – Kosztolányi Dezső utca – Martinovics Ignác út – Cipó utca – Ybl 

Miklós utca – Baross Gábor utca – Gábor Áron utca – Irinyi János utca – Áchim András utca 

– Hársfa utca – Lyukó völgy – Zsolt vezér utca – Kistó utca – Buda vezér utca – Honvéd utca 

– Rákóczi Ferenc utca – Béke utca – Toldi Miklós utca – Szondi György utca – Sturmán utca 

– Nagyamerika utca – Susa út Szoc. Otthon felé – Nyárjasalja utca – Győzelem út – Hegyi 

utca – Domb utca – Somsályfő telep – Liszt Ferenc utca – Révay utca – IV. Béla utca – Ibolya 

utca – Csaba utca – Balassi Bálint utca 

 

3 . csoport: (egyéb utak) 

 

Brassói utca – Budai Nagy Antal utca – Eötvös Lóránd utca – Puskás Tivadar út – Derkovits 

Gyula utca – Bólyai Farkas utca – Bláthy Ottó utca – Cséti Ottó utca – Kodály Zoltán utca – 

Strand utca – Fráter György utca – Nefelejcs utca – Rózsavölgyi utca – Munkácsy Mihály út 

– Jókai Mór utca – Egressy Gábor utca – Szegfű utca – Csontalma utca – Németh László utca 

– Nemzetőr utca – Széchenyi István utca – Váci Mihály utca – Sárli telep – Vasvár út felső 



  

szerviz út – Bibó István utca – Újváros tér szerviz út – Nagy Imre út – Zalai utca – Zrínyi 

Miklós út – Karu utca – Bánszállás telep bekötő út – Fenyő utca – Gubonnai út – Lam út – 

Hossó utca – Várkonyi út 

 

III . Fehér utak: 

 

1 . csoport: (egyéb kisforgalmú utak) 

 

Füredi utca – Vasvár út alsó szerviz út 10 lépcsőházas – Iparvasút utca – Arany János utca – 

Szabolcs köz – Szent István utca – Bolyki főút szerviz útja – Bibó István utca – Bibó István 

belső út – Bolyki főút 43. Mögötti utak – Bolyki főút belső – Halász utca – Méh telepi út – 

Nagy Imre út belső út – Bolyki főút és mellékutcái – Vásárhelyi Pál utca – Nyár utca – Jedlik 

Ányos utca – Ifjúság utca – Velence telep – Thököly Imre utca – Mészáros Lázár utca – 

Március 15. Utca temetőig – Muskátli utca – Szenna utca – Vadász utca – Körte völgy – 

Vasút utca – Mátyás király utca – Puskin utca – Hunyadi János utca – Gárdonyi Géza utca – 

Május 1. Utca – Virág utca – Földes Ferenc utca – Szemere utca – Móricz Zsigmond utca – 

Szövetkezeti utca – Sümeg utca – Kossuth Lajos utca – 

Madách Imre utca – Dobó István utca mellék – Tétény vezér utca – Tass vezér utca – Kond 

vezér utca – Ond vezér utca – Előd vezér utca – Botond vezér utca – Taksony vezér utca – 

Hétes telep – Bajcsy-Zsilinszky E. utca – Új telep – Új telep mellékutcák – „Cs” belső út – 

Lechner Ödön utca – Nap utca – Mosonyi Mihály utca – Damjanich út salakos rész – Tábla út 

– Dózsa György út mellékutcái – Óvoda utca – Kenderszer út – Mogyorós völgy – Egyház 

völgy – Bartók Béla utca – Center út temető felé – Tóth Ede utca – Sakta – Uraj út belső út – 

Kárpáti utca – Székely Bertalan utca – Tormás utca – Gyergyó utca – 

Semmelweis utca – Újtelepi utca – Vörösmarty utca – Barátság utca – 

Szentsimon út postánál – Bornemissza út – Krúdy Gyula utca – Károlyi Mihály utca – Liget 

utca – Kaffka Margit utca – Sajó utca 

 

2 . csoport: (szórógépjárművel nem járható utak) 

 

Csokonai utca – Meggyes utca – Kolozsi István utca – Vasvári Pál utca – 

Csákány utca – Mikes Kelemen út – Debreceni utca – Kölcsey utca – Zsélyi Aladár utca – 

Sziklás tető I. – Sziklás tető II. – Szőlőkalja út – Szőlőkalja Gálvölgye út szakasz – Berkenye 

utca – Kovács-Hagyó Gyula út mellék – Őrs vezér utca – Forrás utca – Csörgő Dűlő 

(Centerben) – Bánszállás telep épületek közötti utak – Temető utca Susán – Susa út bolt 

mellett – Temesvári utca – Verne Gyula utca – Pásztor utca Szennán – Vasvár út Farway 

Szálló mellett – Pál Gazda köz – Márton utca – Kucsera Zoltán út – Nád utca – Nyírfa utca – 

Kisdobos utca – Cser utca – Tölgyfa utca – Szép utca – Páfrány út – Rendelő utca – Boróka 

utca – Iskola utca – Zrínyi Miklós út garázsfeljáró – Damjanich út 

belső út – Kiserdőalja – Táncsics telep – Kisamerika sor – Bánszállás telep temetői út – Ács 

utca – Somsály mellékutcái (Szén út – Szeles út – Acél út – Bükkfa út) – Dankó telep – Hétes 

völgy – Vár utca – Wesselényi út – Kálmán Imre út 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

4. melléklet a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető  

Intézmény 2011-2012. évi téli felkészülési programjához  

 

A város területén kihelyezésre kerülő  szóróanyag tároló edények és depóniák helye 

 

Szóróanyag tárolók helye  (24 db) 

Új műanyagtárolók (8 db) 

- Bolyki elágazás (parkoló)    1 db 

- Kápolnai Műsz. Áruház (parkoló, o.kavics)  1 db 

- Polgármesteri Hivatal  régi épület (o.kavics) 1 db 

- Cipó-hídja (parkoló)     1 db 

- Piac úti körforgalom     1 db 

- Reuma-kórház (Lomb út eleje)   1 db 

- Munkás úti lépcső (alulra)    1 db 

- Ív úti toronyház     1 db  

 

Régi műanyag tárolók (9 db) 

- Zrínyi úti körforgalom (Penny Market)  1 db 

- Penny Market melletti lépcső (alul)   1 db 

- Zrínyi út körforgalom (szakképző iskola)  1 db 

- Brassói út (TESCO csomópontja)   1 db 

- Árpád vezér út 23. Sz. buszmegálló   1 db 

- Árpád vezér – Lehel vezér csomópontja  1 db 

- Bolyki főút- Lehel vezér út csomópontja  1 db 

- Újváros téri ABC (gyalogátkelőhely)  1 db 

- Bolyki főút  - Bolyki T. út csomópontja  1 db 

 

Saját kivitelezésű tároló edények (7 db) 

- Kórház (parkoló)     1 db 

- Gimnázium (Bányász út csatlakozása)  1 db 

- Bem úti körforgalom     1 db 

- Városi Könyvtár (mögötti kis út)   1 db 

- Gyári garázshoz     1 db 

- Vajda János út (100 lépcső)    1 db 

- Vasútállomásnál a kerítés mellé   1 db 

 

A város területére kihelyezett  szóróanyag tároló depóniák 

Bocskai – Meggyes u. kereszteződése  Szent István úti garázs feljárókhoz  

Bocskai – Radnóti u. kereszteződése   Váczi út végére (járda elé)    

Penny Market melletti lépcső (felül)      Zsolnay tér  

Ózd-Alsó aluljáró mindkét oldal   Rombauer tér 

Kistói lépcső mindkét vége    Gyár út (Ovasó)                   

Ráctagi lépcső mindkét vége    Vajda J. út 1. Sz. 

Istenmező vége Hétesi lejáró (tetőre)  Ív úti templommal szembeni parkoló 

Liszt F. út lépcső (alulra)    Uraji temető környezetében 

Sziklástető I-II. feljárók     Susai temető környezetében 

Németh László út – Szenna út eleje   Lomb út (temetőnél) 

Nefelejcs utca eleje     Susa Szent-Anna Szeretet Otthon 

Szent István úti garázs feljárókhoz    Alkotmány út (trafó mellé) 

József Attila út 1. (patakra) (homok)    



  

      

5. melléklet a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető  
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Oktatási tematika 

a téli üzemeltetésben résztvevő személyek számára 

 

 

Az 5/2004.(I.28.) GKM rendelet a téli  üzemeltetés tervezését szabályozó D) függelék b) és d) 

pontja szerint a téli üzemeltetésben résztvevő személyek oktatási tematikáját a tervnek 

indokolt tárgyalnia, az oktatásban való részvétel lehetőségét a tervben meg kell jelölni. Ennek 

eleget téve a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény elkészítette a téli 

üzemeltetésben résztvevők oktatási tematikáját, melyet a téli üzemeltetési tervhez 

mellékletként csatol. Az oktatás minden, a téli üzemeltetésben résztvevő személy számára 

kötelező, melyet aláírásukkal ismernek el. A különös veszélyhelyzetek miatt kiemelt 

figyelmet kell fordítani a gépkocsivezetők, gépkezelők oktatására.  A téli üzemeltetésben 

résztvevők oktatása az alábbi területekre terjed ki, és a tevékenységtől függően az alábbi 

témák kerülnek oktatásra a dolgozók részére:  

 

 

1. Munkabiztonsági ismeretek ( általános ismeretek minden résztvevőnek, speciális 

ismeretek a gépi és kézi úttisztításhoz) 

 

2. Szóróanyag kezelésének speciális ismerete 

 

 

3. A különböző gépjárművek szerkezeti ismertetése 

 

 

4. A rakomány megfelelő elhelyezése, rögzítésének szabályai, megváltozott súlypont 

meghatározása 

 

 

5. Menetlevél vezetési szabályok, tankolás, fogyasztás, kártyahasználat, gépkocsi átadás-

átvétele 

 

 

6. Útvonalak ismertetése (bejárás, a megfordulási lehetőségek, egyéb speciális 

körülmények ismertetése) 

 

 

7. A téli rendkívüli körülmények között végzett vezetéstechnikák ismertetése 

 

 

8. Napi ellenőrzés, karbantartás menetének ismertetése 

 

9. Kézi úttisztítás végrehajtása 
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Szórókocsik útvonalterve 

 

1. fokozat: (1 db szórókocsi, 1 fő gépkezelő a szóróanyag biztosítására) 

 

Telephely – Brassói úti körforgalom – Piac ú – Bem út – József A. út – Szabó L. út – 

Alkotmány út – Gyár út – Akácos út – Oxigéngyár – Petőfi út – Zsolnai tér – Március 15. út 

(egy része) – Balassi út – Brassói út – Telephely. 

 

Telephely – Árpád v. út – Bolyki T. út – Ruhagyári buszforduló – Bolyki T. út – Papp út – 

Március 15. út – Ráctag út – Ybl M. út – Irinyi út – Sárli tp mögötti út – Telephely. 

 

Telephely – Deák út – Somsály út – Somsályfő – Rózsadomb út – Katona J. út – Hajnóczy út 

– Telephely. 

 

Telephely – Brassói út – Damjanich út – Kőalja út – Gálvölgye út – Mekcsey út –  Center – 

Előd v. út – Tinódi út – Honvéd út – Istenmező út – Vasútállomás – Uraj – Susa – Telephely  

 

2. fokozat  (3 db szórókocsi, 1 fő gépkezelő a szóróanyag biztosítására) 

(A város két részre osztva a Hangony patak jobb, illetve bal oldalára.) 

I.sz. gépjármű: 

Telephely – Brassói úti körforgalom – Piac út – Bem út – József A. út – Szabó L. út – 

Alkotmány út – Kazinczy út – Bányász út – Sturmán út – Béke út – Bartók B. út – Vajda 

J. út – Lomb út – Meggyes út – Bocskai út (Katona J. út, Hajnóczy út). 

I.sz. gépjármű: 

Katona J. út – Hajnóczy út – Deák út – Somsályi út – Somsályfő – Rózsadomb – Hossó út 

– Domb út – Győzelem út – Telephely. 

II.sz. gépjármű 

Telephely – Árpád v. út – Nagy I. út - Bolyki T. út – 2-es buszforduló – Bolyki T. út – 

Papp út – Március 15. út – Ráctag út – Zsolnai tér – Petőfi út – Oxigéngyár – Baross G. út 

– Ybl Miklós út – Irinyi út – Brassói út – Telephely 

II.sz. gépjármű 

Telephely – Damjanich út – Kőalja út – Gálvölgye út – Kőalja út – Petőfi út – Uraj – Susa 

egyirányú r. – Ráctag út – Batthyányi út – Szigligeti út – Liszt F. út – Kodály Z. út – 

Balassi B. út – Telephely 

III.sz. gépjármű  

Telephely – Gyár út – Akácos út – Mekcsey út – Előd v. út – Tinódi út – Mekcsey út – 

Bánszállás – Center – Honvéd út – Istenmező út – Akácos út – Gyár út – Karu út – 

Egyházvölgy út – Telephely. 

III.sz. gépjármű  

Telephely – Bulcsú út – Géza út – Lehel v. út – Bibó I. út – Szent I. út egyirányú r. – 

Lehel v. út – Bulcsú út – Zrínyi út – Nagyvölgyi út – Nyárjasalja út – Fenyő út 

 

 

Meredek mellékutcák a város mindkét oldalán az előzőekben letisztított utcák után kerülnek 

sorra. 
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A téli csúszás- és hómentesítés gyalogos közlekedést biztosító feladatai 

 

Tolólapos munkagépek által végzett járdatisztítás 

 

A munkákhoz használható járművek : MTZ EO 2621/B típusú rakodó és tolólapos gép, FAY 

555 rakodó és tolólapos gép, MULTICAR tolólappal,   Caterpillar tolólappal, RÁBA 

kistraktor tolólappal. 

 

Útvonalak :  

1. Vasvár út – Nemzetőr út – Munkás út – 48-as út – Ív út 

 

2. Bolyki Főút – Brassói út – Jászi O. út – Volny J. út    

 

3. Gyujtó tér – Lomb út – Vasköz út – Piac út – Zrínyi út 

 

 

Kézi úttisztítás 

 

1. ütem: Vasvár út – Bolyki Főút 2. sz. buszvonal melletti buszmegállók és gyalogos 

átkelők egy nyomsávú közlekedés biztosítása. 

 

2. ütem: Nagy forgalmú lépcsők egy nyomsávon történő takarítása. 

 Vajda J. út 100 lépcső – Munkás úti – Lomb úti – Vasvár úti lépcsők, Árpád 

vezér úti lépcsők, 

  Ráctag – Irinyi úti – Kistói – Szenna úti lépcsők - Táblai aluljáró - Ív út 7. sz. 

épület mögötti lépcső. 

 

3. ütem: Peremkerületi buszmegállók, járdák, gyalogos hidak. 

 

 

Parkolók tisztítása 

 

1. ütem: Kórház –  Polgármesteri Hivatal – Rendőrség – Bíróság   

 

2. ütem: Vasvár úti parkolók – Vasköz út – Munkaügyi Központ  

 

3. ütem: Minden további parkoló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


