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Tisztelt Polgármester Úr!

A 1786-3/2015 sz. hozzájárulásukra hivatkozva bejelentjük, hogy a Kiskunfélegyháza Kiskunhalas (155) vasútvonal
111±80 hm szelvényében lévő vasúti átjáró, az alábbi ütemezésben végezzük:
. 2016. július 4. (nappal) burkolat bontás,
. 2016. július 4. / 5. (éjszaka) vasúti pálya átépítése,
. 2016. július 5. (nappal) utómunkák,
. 2016. július 5. / 6. (éjszaka) vasúti pálya szabályzása,
. 2016. július 6. (nappal) utómunkák,
. 2016. július 6. 7. (éjszaka) vasúti pálya szabályzása,
. 2016. július 7. (nappal) utómunkák,
. 2016. július 7. / 8. (éjszaka) vasúti pálya szabályzása,
. 2016. július 8. (nappal) burkolat bontási munkák.

A közúti korlátozás időszakában elzárt terület nem marad.

A kivitelezés az útátjárók közúti forgalmának kizárásával jár, melynek ideje alatt a 30/1988 (IV.21.) MT rendelet 28.
~-nak megfelelően az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges intézkedéseket megtesszük.

A kivitelezés a Magyar állam tulajdonában / a MÁV Zrt. kezelésében lévő területen, az állami vagyon állag megóvása
/ karbantartás érdekében történik.

A kivitelezési munkákat irányító személyek:
. Krámli László művezető / 06-30-269-6040
. Vínek Tibor művezető / 06-30-325-8030
. Rozsi János művezető / 06-30-325-4862

Ezúton kérjük a lakosság tájékoztatásában történő szíves segítségüket.

Közreműködésüket és a lakosság türelmét előre is köszönjük.

Szeged, 2016. június 23.

Vínek Péter MAy FKG I
divízióvezlető Felépitménykarbantartó és Gépjavító K,~L_.....!

5137 Jászkisér .Jászladányi Út 10.

Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktatószámuiikra és murikaszámunkra!

MÁV FKG FELÉPÍTMÉNYKARBANTARTÓ ÉS GÉPJAvÍTÓ KFT.
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cím: 6113 PetőfiszáUás, Kossuth Lajos u. 6. tellfax: 76/368-042
honlap: petofiszalIas~hu e-mail: psz~h~petofiszallas~t-online.hu

1786-3í2015. szám ~‘
Í2.gyintéző: Kis Zoltán Tárgy: Petőfiszálláson — a Kiskunfél

egyháza-Kiskunhalas (155) vasútvo
nal 111±80 hm szelvényben - a
MÁV FKG, Kft. részére - vasúti átjá
ró átépitése.

. Közútkezelői hozzájárulás.

Hív: ALT/851 3-5/2015 (Paska Tamás)

MAy FKG
Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft,
Jászkisér
Jászladányi út 10. sz.
5137

A tárgyi létesítmény megépítéséhez — a 2015. szeptember 22-re meghirdetett helyszíni
szemléhez kapcsolódóan - a Közútkezelői hozzájárulásunkat— az Önkormányzatunk
közigazgatását érintő területek vonatkozásában — az alábbi feltételekkel megadjuk:

. A munka megkezdését és befejezését hivatalunkhoz írásban be kell jelenteni;

o A közterületi kivitelezés időtartama alatt I éjszakai és I nappali teljes útzárhoz az
alábbi feltétellel hozzájárulunk:

o a forgalom Számára — min. 5 nappal a lezárást megelőzően - jól láthatóan
mindkét irányból tájékoztató táblát kell elhelyezni, melyen fel kell tüntetni a
lezárás időpontját (hó-nap-óra tól-ig), és a kikerülési lehetőség útvonalát.

o a munkavégzés egyéb idején a közforgalom — a vasútforgalommal szem
beni balesetmentes - áthaladását legalább az átjáró felén biztosítani kell,

• A munkavégzés teljes időtartama alatt a vasútforgalommal szembeni balesetmen
tes közlekedés biztosításáért a kivitelező felel.

A befejezés bejelentésében nyilatkozni kell a közterület eredeti állapotra való visz
szaállítását illetően.

Az átépítéssel érintett terület földalatti kábeltévé hálózatot nem érint.

Ezen hozzájárulás nem mentesít az átépítésben egyéb érdekeltek hozzájárulásai alól —

különös tekintettel a biztonságos vasúti közlekedésért felelős szervekkel és a földalatti
közművezetékek üzemeitetőível való egyeztetésekre.

Petőfiszálláá, 2015. november 19. . .~. ..

~Sz~s~Jáno~
‚‘. pol~árrnester


