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1. sz. szerződésmelléklet

T E R V
2020. december 1-től – 2021. február 28-ig

GÁRDONY VÁROS TERÜLETÉNEK TÉLI HÓELTAKARÍTÁSI
ÉS SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSI MUNKÁIRA

I. TÁJÉKOZTATÁS, INFORMÁCIÓ ÁRAMLÁS

Ügyelet: Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. telephelye 2484 Gárdony, Mester u. 2.
 neve: Barna Ferenc

elérhetősége: 06 30/860 29 79

Önkormányzat részéről a munkát ellenőrzi és döntésjoggal rendelkező személy
 neve: Tóth István polgármester

telefonszáma: 22/570-094

A Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. honlapján mindig biztosított az
aktuális ügyelet vezető telefonos elérhetősége, a lakosság észrevételt, információt akár
telefonon akár e-mail-ben is megtehet.
A mindenkori ügyeletvezető értékeli és ellenőrzi a lakosságtól beérkezett észrevételeket
amennyiben szükséges intézkedik ezekkel kapcsolatban.

I/1. A mindenkori ügyeletvezető folyamatosan követi az időjárás előrejelzéseket, amennyiben
indokolt 2 /kettő/ nappal előtte a megrendelőt erről tájékoztatja, majd intézkedik a
járművek felkészítéséről és készenlétbe tartásáról.

I/2. A mindenkori ügyeletvezető figyelemmel a helyi időjárási viszonyokra ilyen például a
havazás 5 cm, ónos eső esetén azonnal intézkedik a járművek indításáról a terv szerinti
területi felosztás alapján.

I/3. Gárdony Város állandóan lakott területén intenzív havazás esetén a megbízott a
hóeltakarítást 5 cm-es hómagasságnál kezdi meg.

I/4. Az üdülőterületen 10 cm-es hómagasság elérésekor, illetve az Önkormányzat
megrendelése alapján kezdi meg a hóeltakarítást.

II. MUNKAVÉGZÉS

II/1. HÓTOLÁS

1.) Kiemelt terület munkáinak sorrendisége

 gyűjtőutak (le-, felmenő utak),
 buszútvonalak
 vasúti átjárók
 átkötő utak
 központi parkolók (Polgármesteri Hivatal, Orvosi Rendelők, Iskolák, óvodák)
Munkát végzi: MERCEDES hóeke és sószóró, GRÉDER tolólapos munkalappal



2

2

2.) Állandóan lakott övezetet teljes területe

 Agárd le-felmenő utcák (gyűjtő utak), buszútvonalak, iskolák, óvodák,
közintézmények
Munkát végzi: MERCEDES hóeke és sószóró, GRÉDER tolólapos
munkalappal

 Agárd, Márvány u., Széchenyi u. Bethlen Gábor utca (teljes újtelep), a
Gárdonyi Géza és a József utca Határ út közötti terület, valamint Jókai
lakótelep
Munkát végzi: JCB hótoló

 Agárd le-felmenő utcák (gyűjtő utak), buszútvonalak, iskolák, óvodák,
közintézmények
Munkát végzi: MERCEDES hóeke és sószóró, UNIMOG

 Gárdony, Jókai utca és a Vörösmarty utca 7-es és a Határ közötti állandó lakott
terület
Munkát végzi: JCB hótoló

 Gárdony le-felmenő utcák (gyűjtő utak), buszútvonalak, iskolák, óvodák,
közintézmények
Munkát végzi: MERCEDES hóeke és sószóró, UNIMOG hóeke

 Csiribpuszta teljes területe
Munkát végzi: JCB hóeke

 Dinnyés teljes területe
Munkát végzi: JCB hóeke

3.) Üdülőjelleggel lakott övezetek teljes területe: az állandó lakott területek hótolása
után azonnal meg kell kezdeni az üdülőterületen a munkát

 Agárd, 7-es és a tópart közötti terület
Munkát végzi: UNIMOG hóeke és sószóró

 Agárd, 7-es úttól Márvány utca, Jókai utca, Gallér utcával bezárt teljes
üdülőterület (parkerdő melletti terület)
Munkát végzi: JCB hóeke

 Gárdony üdülőterülete Vörösmarty utcától a Meggyfasor közötti szakasza a
vasúttól a Határ útig
Munkát végzi: GRÉDER hóeke

 Gárdony, Vasúttól a tópartig terjedő teljes terület
Munkát végzi: JCB hóeke

 Rendkívüli körülmények esetén igénybe vehető eszközök az állandó lakosság
közlekedésének biztosítása érdekében:
- a szerződésben nem megjelölt jármű, eszköz
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II/2. SÍKOSSÁGMENTESÍTÉS

1.) Azonnali beavatkozás: ónos eső esetén, várható jelentős havazás esetén.
 le-, felmenő utak,
 buszútvonalak
 vasúti átjárók
 átkötő utak
 központi parkolók (Polgármesteri Hivatal, orvosi rendelők, iskolák, óvodák)
 vasúti lejárók

Munkát Gárdony Város területén végzi: MERCEDES hóeke és sószóró, UNIMOG
hóeke és sószóró

Önkormányzattal történt egyeztetés után végezhető el a fenti 1.) pontban nem
szereplő területeken, illetve ezt követően az üdülőterületen.

III. A MUNKA ELLENŐRZÉSE

A mindenkori ügyeletvezető köteles a GPRS rendszeren keresztül folyamatosan követni a
járművek munkáját és hatékonyságát, amennyiben szükséges akár a gépjármű
átcsoportosítása vagy a hatékonyság növelése érdekében a kapcsolattartás a jármű
vezetőjével, tulajdonosával.
Az ügyelet vezetője csak megfelelően elvégzett és hatékonyságú munkát igazolhat le,
illetve terjeszthet elő a Megrendelő felé.

Továbbá az ügyelet vezetője az előző napi bizonylatokat köteles Megrendelővel
igazoltatni, csak leigazolt bizonylatok kerülhetnek elszámolásra.
A mindenkori helyi ügyelet vezetője a hatáskörét meghaladó intézkedés esetén
- amennyiben azonnali beavatkozást igényel, akkor a napszak bármely időszakában
köteles a VHG Nonprofit Kft. ügyvezetőjét (Kovács Attila) azonnal tájékoztatni (telefon:
30/7434 900),
- amennyiben azonnali beavatkozást nem igényel, úgy ezt az ügyvezető felé a
legközelebbi munkanapon köteles megtenni.

Gárdony, 2020. december …..

___________________________ _____________________________
Gárdony Város Önkormányzat VHG Nonprofit Kft.

(Megbízó) (Vállalkozó)


