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5. melléklet

Takarítandó közterületek

Zrínyi Miklós u
Zrínyi Miklós u
Zrínyi Miklós u
Zrínyi Miklós u
Kossuth L. u.
Kossuth L. u.
Kossuth L. u. - Petőfi u.
Kossuth L. u.

Könyvtár
Polgármesteri Hiv
Rendezvényház előtti járda
Templom, főút melletti járda
Bölcsőde, rendelő, konyha, óvoda
Buszmegállók
Plébánia járda
Templomhoz menő járdák 3 db

Horváth Zoltánné, Antal Éva
Horváth Zoltánné, Antal Éva
Dányi István, Kovács Zoltán
Bogdán János, Mihélic János
Bogdán János, Mihélic János
Dányi István, Mihélic János
Gertner Sándor Bogdán Mónika, Szlavikovics Katalin
Gertner Sándor Bogdán Mónika, Szlavikovics Katalin

Petőfi S.
Baracskai u
Zrínyi M. u.
Hunyadi u
Hunyadi u
Árpád u.
Zrínyi Miklós u
Utoljára:

Kálvária előtt
Buszmegállók
Buszmegállók
Telephely
Műv.ház, tűzoltó szertár előtti járda
Szolgálati lakás előtti járda
Mozi épület, Műv ház előtti járda
Köztemető belső járdaburkolatai

Karcsi, tolólap
Kovács Zoltán, Bogdán János
Bogdán Mónika, Szlavikovics Katalin
Kft.
Kft
Tüske István
Kft
Karcsi, tolólap, mindenki aki felszabadul kézi erővel

Mivel a területeket nem lehet azonos nagyságra felosztani, ezért azok, akik korábban végeznek a területükkel, besegítenek a többieknek
Belső területek
Polgármesteri hivatal udvarában a közlekedés biztosítása
Konyha udvarában a közlekedés biztosítása
Közcélúak elérhetőségei:
Bogdán János
Dányi István
Bogdán Mónika
Szlavikovics Katalin
Gärtner Sándor
Horváth Zoltánné
Kovács Zoltán
Mihelisz János

20/53-16-039
30/23- 39-079
70/50-04-954
70/25-14-798
20/47-67-369
20/20-65-706
30/20-27-831
30/55-36-522
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Abban az esetben, ha leesik 5-7 cm friss hó, és a szolgálatra beosztott dolgozókat nem lehet, vagy nem sikerül kiértesíteni, akkor
is meg kell kezdeni a kézi hóeltakarítási munkálatokat.

A hóeltakarítási feladatokat addig kell folyamatosan végezni, amíg azt a körülmények indokolttá teszik.
A gépi hóeltakarítást 8-10 cm friss hó lehullásakor kell megkezdeni. Ha lehetőség lesz, akkor útszóró sóval alá kell szórni a hónak,
de ez külön megbeszélést igényel.

A munkavégzést a jól láthatósági mellényben kell végezni. A véralkohol vizsgálatok a korábbiaknak megfeleően rendszeresen folynak.
A traktorra fel kell szerelni a villogó sárga lámpát és azt használni is kell. A traktoros is viseli a mellényt.
A rendkívüli időjárás esetében fennálló takarítási, kárelhárítási feladatokat a Kft. dolgozóinak és a közcélú foglalkoztatottaknak
együtt kell ellátni. Mindenki igyekezzen a lehető legjobb tudása szerint elvégezni a feladatokat és kivenni a részét a közös munkából.

Felhívom mindenki figyelmét arra, hogy a beosztástól eltérni csak indokolt esetben lehet, felmentést nem adunk.
Szabadságot a jelzett időszakban nem lehet igényelni, csak rendkívüli és különösen indokolt esetben.
Kérek mindenkit, hogy a rendkívüli helyzetnek megfelelően vegye komolyan az intézkedési tervben foglaltakat, ellenkező
esetben fegyelmi, vagy súlyosabb felelősségre vonási eljárást folytatunk le.
A fentiekben részletezett hóeltakarítási ütemtervet megértettem, az abban foglaltakat megjegyeztem.
Átvettem: 1 db jó állapotú hólapátot, kesztyűt, mellényt és az írásbeli utasítást.
Tudomásul veszem, ha bármilyen akadályoztatásom merül fel, arról azonnal tájékoztatatom Király Győzőt, vagy
Bedekov Ivettet.
Fontos telefonszámok:
Béleczki Mihály polgármester
Molnár Csilla aljegyző
Gulyás László ügyvezető igazgató
Király Győző csoportvezető
Bedekov Ivett irodavezető
Tamás Károly

70/331-3211
20/345-4050
70/332-3382
70/371-5498
70/390-1020
30/628-0755

Rendőrkapitányság, Baja
Tűzoltóság, Baja
Mentőszolgálat, Baja
Országos segélyhívó szám:

79/540-100
79/424-944
79/326-388
112

