KÖZLEMÉNY

Folyamatosan síkosságmentesítik az éjszakai ónos esőt követően a budapesti
utakat az FKF munkagépei
Kérjük az ingatlantulajdonosokat a járdák takarítására!
Budapestet csütörtök éjfél körül elérte egy csapadékzóna, amelyből a főváros teljes
területén, több hullámban ónos eső esett
A Budapesti Közművek keretein belül önállóan működő FKF Köztisztasági Divízió
szakemberei éjféltől 41 járművel folyamatosan végezték az utak síkosságmentesítését, hogy
biztosítsák - első lépésben - a közösségi közlekedés zavartalanságát, a balesetmentes
közlekedés feltételeit. A munkát a nappali műszakban tovább folytatják.
A Társaság Budapest több mint 5000 kilométer hosszúságú szilárdburkolatú úthálózatának
takarítását jogszabályban meghatározott, szigorú prioritási sorrendben végzi: a hidak,
felüljárók,
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a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető út,
a Budaörsi út (M1, M7), M3-as, M5-ös autópályák,
a fő közlekedési utak fővárosi bevezető szakaszai,
az autóbuszvonalak hegyvidéki szakaszai,
egyéb autóbusz- és közösségi közlekedési útvonalak,
a kórházakhoz, rendelőintézetekhez, a lakossági ellátást biztosító logisztikai
bázisokhoz vezető utak.

A mellékútvonal-hálózaton csak a főutak rendbetétele után kezdődhet meg a munkavégzés.
A járdák, kiemelten a budai hegyvidéki területeken jegesek, ezért a Társaság kéri az
ingatlantulajdonosokat, hogy a járdákat síkosságmentesítsék a gyalogos balesetek
elkerülése érdekében.
Fontos hangsúlyozni, hogy a fővárosban a síkosságmentesítés és hóeltakarítás
többszereplős feladat. Az ingatlanok előtti járdák síkosságmentesítése az ingatlanok
tulajdonosainak, üzemeltetőinek kötelessége, társasházak esetében a lakóközösség köteles
gondoskodni az épület előtti járdaszakasz takarításáról. Továbbá a közösségi közlekedési
eszközök üzemeltetőit és a kerületi önkormányzatokat is jelentős kötelezettség illeti a maguk
területén.
Az FKF kéri a Budapesten gépjárművel közlekedőket, hogy csak megfelelő műszaki
állapotban lévő, az időjárásnak megfelelő, lehetőleg téli gumival felszerelt autóval induljanak
útnak.
Az FKF egyúttal a Budapesten közlekedők közös felelősségérzetére is épít a nehéz időjárási
körülmények között. Kérik, a gépjárművel közlekedők - különösen a szűkebb útszakaszokon
- fokozottan figyeljenek oda a szabályos parkolásra, ugyanis az úttestre belógó járművek
jelentősen nehezítik a munkavégzést; továbbá kérik, ha tehetik, a forgalomban engedjék
előre a síkosságmentesítő járműveket.

Végezetül, az FKF ismételten kér minden gépjárművel közlekedőt, hogy a budapesti
közterületeken szolgálatot teljesítő munkatársaik testi épségére különös figyelmet
fordítsanak, hiszen mindannyiunk közös érdekében végzik a város megtisztítását.
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