
utcák Útlezárás Csatorna szám Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

Kinizsi P. u. Teljes pályás 1-4-11

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Honfoglalás u. Teljes pályás 1-4-11-1

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Deák Ferenc u. Teljes pályás 1-2-0

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Zrínyi M. u. Teljes pályás 1-2-7 Gerincvezeték építés Gerincvezeték építés Gerincvezeték építés Gerincvezeték építés Gerincvezeték építés

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

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Móricz Zs. u. Teljes pályás 1-5-4

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Vak Bottyán u. Teljes pályás 1-1-3

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

Szent Imre tér 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

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Jókai 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

Toldi M. u. Teljes pályás 1-5-0

bekötés és gerincvezeték 

építés

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

Kinizsi Pál u. Teljes pályás 1-4-11

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Deák Ferenc u. Teljes pályás 1-2-0

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

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

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Móricz Zs. u. Teljes pályás 1-5-4

Bekötés és gerincvezeték 

építés

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

Szent Imre tér 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

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Toldi 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

Bercsényi 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

Megjegyzés: 

A fent említett utcákon reggel 7 óra és délután 17 óra között teljes pályás útlezárások várhatók.

Helyszíni építésvezető: Magyar Nándor 36-20/290-78-40

Tiszaalpár Nagyközség szennyvízcsatorna építése

 2 heti ütemterv

2013.11.04 - 2013.11.16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  45. -

46. Hét

45. Hét

46. Hét


