
utcák Útlezárás Csatorna szám Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

Arany J. u. Teljes pályás 1-0-0

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Táncsics M. u. Teljes pályás 1-0-0

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Budai nagy A. u. Teljes pályás 1-5-1

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Csokonai V. M. u. Teljes pályás 1-5-2

Bekötés építése és 

gerincvezeték építés

Bekötés építése és 

gerincvezeték építés

Bekötés építése és 

gerincvezeték építés 

Bekötés építése és 

gerincvezeték építés

Bekötés építése és 

gerincvezeték építés

Balassa u. Teljes pályás 1-0-0

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Csokonai V. M. u. Teljes pályás 1-5-2

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Csokonai V. M. u. Teljes pályás 1-1-0

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Hétvezér u. Teljes pályás 1-1-0

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Esze T. u. Teljes pályás 1-0-0 Bekötés építés Bekötés építés Bekötés építés Bekötés építés Bekötés építés

Esze T. u. - 1-0-0 Vákumozás Vákumozás Vákumozás Vákumozás Vákumozás Vákumozás

Dózsa Gy. u. Teljes pályás 1-2-2

bekötés és gerincvezeték 

építés

bekötés és gerincvezeték 

építés

bekötés és gerincvezeték 

építés

bekötés és gerincvezeték 

építés

bekötés és gerincvezeték 

építés

Kosuth L. u. Teljes pályás 5-3-1

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Kádár L. u. Teljes pályás 5-0-0

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

József A. u. Teljes pályás 5-3-0

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

utcák Útlezárás Csatorna szám Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

Arany J. u. Teljes pályás 1-0-0

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Budai nagy A. u. Teljes pályás 1-5-1

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Csokonai V. M. u. Teljes pályás 1-5-2

Bekötés építése és 

gerincvezeték építés

Bekötés építése és 

gerincvezeték építés

Bekötés építése és 

gerincvezeték építés 

Bekötés építése és 

gerincvezeték építés

Bekötés építése és 

gerincvezeték építés

Balassa u. Teljes pályás 1-0-0

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Csokonai V. M. u. Teljes pályás 1-5-2

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Esze T. u. Teljes pályás 1-0-0 Bekötés építés Bekötés építés Bekötés építés Bekötés építés Bekötés építés

Esze T. u. - 1-0-0 Vákumozás Vákumozás Vákumozás Vákumozás Vákumozás Vákumozás

Dózsa Gy. u. Teljes pályás 1-2-2

bekötés és gerincvezeték 

építés

bekötés és gerincvezeték 

építés

bekötés és gerincvezeték 

építés

bekötés és gerincvezeték 

építés

bekötés és gerincvezeték 

építés

Kosuth L. u. Teljes pályás 5-3-1

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Kádár L. u. Teljes pályás 5-0-0 Bekötés és gerincvezeték Bekötés és gerincvezeték Bekötés és gerincvezeték Bekötés és gerincvezeték Bekötés és gerincvezeték 

József A. u. Teljes pályás 5-3-0

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Megjegyzés: 

Tiszaalpár Nagyközség szennyvízcsatorna építése

 2 heti ütemterv

2014.03.03 - 2014.03.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

10.-11. Hét

10. Hét

11. Hét

A fent említett utcákon reggel 7 óra és délután 17 óra köz ött teljes pályás útlezárások várhatók.
Helyszíni építésvezet ő: Magyar Nándor 36-20/290-78-40


