
utcák Útlezárás Csatorna szám Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

Mártírok útja Teljes pályás 1-5-3

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

Várkert u. Teljes pályás 2-0-0

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

Deák Ferenc u. Teljes pályás 1-2-1

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Szabadság u. Teljes pályás 1-5-4-1

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 1-3-1

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 1-7-0

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Szent Imre tér Teljes pályás 1-0-0

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Arany J. u. Teljes pályás 1-0-0

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bercsényi M. u. Teljes pályás 1-9-0

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

Köztársaság u. Teljes pályás 1-5-5

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

Mártírok útja Teljes pályás 1-5-3

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

Deák Ferenc u. Teljes pályás 1-2-1

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 1-3-1

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

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

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

Köztársaság u. Teljes pályás 1-5-5

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

2013.12.02 - 2013.12.14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

49. -50. Hét

49. Hét

50. Hét


