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Intézményünk 2013. őszén elkezdte a téli munkákra való felkészülést. A felújításokat
és anyagbeszerzést az Önkormányzat által elfogadott intézkedési terv szerint
végeztük.
A felkészülési időszakban megtörtént:
- a járművek, gépi eszközök felújítása,
- a szükséges szóróanyagok és eszközök beszerzése,
- a szükséges személyzet kiválasztása és felkészítése,
- az ügyeleti rendszer megszervezése,
- a szóróanyag tárolók kihelyezése és feltöltése, depók kialakítása.
Téli munkálatok végzése:
Az elmúlt tél rövid volt és csapadékmentes, nagyobb hóesés csak január hónapban
volt 2 napig. A rendkívüli hóhelyzetre vonatkozó válságtervet nem kellett életbe
léptetni. Külső vállalkozó bevonására nem került sor.
Gépi munkavégzés:
A kedvező időjárás miatt az ügyeleti rendszert csak 2013. december 1-jén indítottuk
és az időjárás jelentéseket figyelembe véve 2014. február 15-én meg is szüntettük,
ezzel jelentős megtakarítást értünk el.
4 fő diszpécser 24 órás, 12 fő gépkocsivezető és 4 fő gépkezelő 12/24 órás
folyamatos munkarendű foglalkoztatásban dolgozott. 1 fő autószerelő részére
délutános és hétvégi ügyeletet rendeltünk el az esetleges meghibásodások
javítására. Jelentősebb meghibásodás nem volt.
Kézi munkavégzés:
A város gyalogosforgalmát biztosító járdák, lépcsők, parkolók takarítását és
síkosság-mentesítését jórészt kézi erővel végeztük. A start munkaprogram és a
hosszú idejű közfoglalkoztatás keretében ehhez decemberben 221 fő, 2014. januárfebruár hónapokban 63 fő állt rendelkezésre. Kézi takarítással 40.000 m2 járda,
7.800 m2 lépcső és kerti út, valamint 143 db buszmegálló tisztítását és síkosságmentesítését végeztük el.
Adatok, tapasztalatok, észrevételek:
A téli üzemeltetés során a járművek felkészítése, a sózó és szóróanyagok
megrendelése és kihelyezése a tervezetteknek megfelelően megtörtént, a dolgozók
felkészítése és oktatása rendben lezajlott.
Az utak síkosság-mentesítésére só és finom sóder keverékét használtuk. A
környezetvédelmi előírásoknak megfelelően a járdák síkosság-mentesítését só nélkül
végeztük. A géppark felkészítése, téliesítése továbbra is jelentős költség.

A költségek alakulása:
Megnevezés
Ipari só
Finom sóder
Üzemanyag
Munkabér és járulékai
Szerszámok, védőruhák
Összes közvetlen költség
Általános költségek
Összes költség

Költség (e Ft)
1.662
459
942
2.781
56
5.900
5.200
11.100

A kedvező időjárás miatt a költségek jelentősen elmaradnak az előző tél költségeitől.
A gépkocsivezetők felvétele és betanítása kevesebb gonddal járt, mivel az előző
télen már nálunk dolgozó, bevált embereket tudtuk alkalmazni. Ózd város földrajzi
adottságai miatt sok a meredek, keskeny út, melyek tisztítását csak gyakorlott
gépkocsivezetők tudják elvégezni.
Összegzés:
Az elmúlt tél tisztítási szempontból nagyon kedvező volt, 2013. decemberében
néhány hajnali lefagyást kellett kezelni, csak január hónapban volt néhány havas
nap.
Az úthálózat tisztítása rendben megtörtént, a közlekedésben nem voltak
fennakadások.
A lakosság és intézmények jó része ezen a néhány havas napon sem végezte el az
ingatlana előtti takarítást.
A rövid tél a város úthálózatát a szokásosnál kevésbé károsította.
Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

