
2. sz. melléklet: Közterületi járdaszakaszok hó- és síkosságmentesítése 

 

Gépi síkosságmentesítés és hóeltakarítás 

 

I. szolgáltatási osztályba tartozó járdaszakaszok 

11-es főút (Ady E. úttól a Papszigeti útig 

Leányfalu irányába jobb oldalon) 

11-es főút (Mandula köztől az Egres útig 

Budapest felé a jobb oldalon) 

11-es főút (Barackvirág utcától a 

Határcsárdáig Leányfalu irányába jobb 

oldalon) 

11-es főút (Bükkös-patak buszmegállótól a 

Római sánc utcáig Budapest irányába a jobb 

oldalon) 

11-es főút (Dunakanyar krt. 27-től a 

Sztaravodai patak hídig) 

11-es főút (Dunakorzótól a telephely tábláig - 

47°40'37.9"N 19°04'40.2"E) 

11-es főút (Pismány ABC buszmegállótól a 

Nap utcáig Budapest irányába a jobb oldalon) 

11-es főút (Római sánc köztől a Paprikabíró 

utcáig) 

11-es főút (Római sánc utcától a Dr. Nagy 

Lajos utcáig) 

Ady Endre út 10/C-től (Leányfalu felé jobb 

oldalt) a Sziget utca bejáratáig 

Dunakorzó 1-től (Leányfalu felé jobb oldalt) 

a kerékpárút becsatlakozásáig 

Hold u (közlekedési háromszög) 

Kálvária út (Móricz Gimnáziumtól a Hamvas 

B. u. 2-ig) 

Kálvária út (Radnóti M. utcától a Fehérvíz 

utcáig) 

Kálvária út (V8-tól a Pipacs utcáig) 

Kossuth L. utca (aluljárótól a Posta 

teherbejárójáig) 

Pomázi út (Pipacs utcától a Radnóti 

sétány1/1-ig) 

 

 

II. szolgáltatási osztályba tartozó járdaszakaszok 

Barackos út (Tátika utcától a Barackos 107-ig) 

Damjanich utcától (Kálvária u-tól) a Kondor B. u. 1. lépcsőház tömbjéig 

Fehérvíz u. 36-tól (kisposta) a Fehérvíz u. 2-ig 

Fehérvíz u. 8-tól Fehérvíz u. 10-ig 

Hamvas B. u. 11. óvoda kerítéséig 

Hamvas B. u. 11-15-ig tartó járdaszakasz 

Hamvas B. u. 1-20-ig 

Hamvas B. u. 6-7. (GV. tömb előtt) 

Hamvas B. u. és a Széchenyi I. tér közötti összekötő járdaszakasz (játszótér mellett) 

Kálvária tér (kockaköves út melletti szakasza) 

Kálvária út és a Kondor B. u. 3. lépcsőház közötti összekötő járdaszakasz 

Károly u. 34-től a felnőtt fitnesz parkig tartó járdaszakasz 



Móricz Gimnázium parkolójának bejáratától a Hamvas B. u. 2-10. parkolójáig 

Móricz Gimnáziumtól a Hamvas B. u-i parkolóig  

Széchenyi I. tér a trafóháztól induló térköves járdaszakasz a kispostáig 

Széchenyi I. tér az óvodától fölfelé a járda végéig 

Turul tér körül 

 

Kézi síkosságmentesítés és hóeltakarítás 

Terület Megjegyzés 

Dumtsa J. u.  

Fő tér  

Futó u.  1,5 m széles 

Görög u.  

HÉV aluljáró- Dózsa Gy. útig  

HÉV aluljáró-Postáig  

HÉV aluljáró+lépcsők középen és szélen kupacolva 

HÉV aluljáró sárga vonalig  

Kossuth L. u-i járdák   

Várdombi lépcsők  

Várdombi sétány 1m széles 

Vastagh György u. 1,5 m széles 

Bükkös –híd (11-es főút) járda lépcsőtől járda 70 m hossza 

Lázár cár tér előtti járdaszakasz  

Apor híd járdái mindkét oldalon 

Szerb utcából nyíló lépcsők  

Dunakorzó 1-től (Leányfalu felé 

jobb oldalt) a korlát mentén az 

elkövetkező ingatlanig 

 

11-es főút (Barackos utcától a 

Mandula közig Budapest felé a 

jobb oldalon) 

 

Hamvas B. utcának az óvoda 

felőli járdaszakasza 

 

Dunakorzó 1-től (Leányfalu felé 

bal oldalt) ameddig a korlát tart 

 

Szőlő köz  

 


