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Tisáe|t Po|gármester AsszonyI

Hivatkozássa| a 2021' június 7-én Sáta telepü|és be|terÜ|etén megtartott he|yszíni bejáráson

elhangzottakra, a|ábbi tájékoztatást adjuk.

A tárgyban szerep|ö híd |ezárása érinti a menetrend szerint koz|ekedő járatok útvona|át, ezért

a te|epÜ|és érintésével közlekedó autóbuszokat a munkálatok idótartama a|att az a|ábbi

tere|őútvonalon tervezzÜk köz|ekedtetni:

4í 5í ózd€áta.Putnok autóbuszvonaI

o Az Tzd, autóbusz-á||omástól Putnokra, i||etve Upponyba köz|ekedő járatok Tzd,

kirá|di elágazás e|nevezésű megá||óhelyig a menetrendben meghirdetettek szerint
köz|ekednek' majd megá|lás né|kü| haladnak tovább a Borsodbóta - Sáta útvona|on a

Sáta te|epülés végén kia|akított autóbusz-fordulóig. Fordu|ást követóen Sáta, Tzdi

útelágazás, Sáta, vegyesbolt és Sáta, Kossuth u. 116. megál|óhe|yeken torténik az

utasok |e- és fe|szá||ítása, majd a menetrendben meghirdetett útvonalon köz|ekednek

- tovább Putnok irányába.

o A Putnok' Fö tér' i||etve Uppony, Szabadság te|ep e|nevezésű megá|lóhelyektő| indu|ó
járatok Sáta, Úegyesbo|t megállóhe|yig a menetrendben meghirdetettek szerint
koz|ekednek. A járatok az utasok |e. és fe]szá||ítása cé|jábó| a Sáta, ózdi útelágazás

elnevezésű megá||óhe|yen is megá|lnak, majd a te|epü|és végén történő fordu|ást
követően megá||ás né|kül köz|ekednek tovább Borsodbótán keresáü| ózd, királdi
e|ágazás megál|óhelyig. A megá||óhelytó| kezdódóen a menetrendben meghirdetett
vaIamennyi megá|lóhe|yen megállnak.

4í 55 ózd.Sáta autóbuszvonat
C Az Tzd, autóbusz-á||omástó| Sátára köz|ekedó járatok lzd, királdi e|ágazás

e|nevezésű megál|óhelyig a menetrendben meghirdetettek szerint köz|ekednek, majd
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megá|lás nélkü| ha|adnak tovább a Borsodbóta - Sáta útvona|on. Az utasok |e- és

fe|szá||ítása a Sáta, Kossuth u. 116', Sáta, vegyesbolt és a Sáta, ózdi úte|ágazás

megá||óhelyeken történik'

o A Sáta te|epü|ésrő| ozdra köz|ekedő járatok a Sáta, ózdi útelágazás megá||óhelytő|

indu|nak. Az utasok |e- és fe|szá||ítása a Sáta, ózdi útelágazás, Sáta, vegyesbo|t és a

Sáta, Kossuth u. 1.t6. megá||óhe|yeken történik, majd megá||ás né|kü| közlekednek

tovább Borsodbótán keresztül ózd, kirá|di e|ágazás megá|lóhelyig. A megá||óhe|ytól

kezdódoen a menetrendben meghirdetett va|amennyi megál|óhe|yen megá||nak.

A |ezárás ideje a|att a járatok azlzd, Hajagos, azlzd, Ladánytábor bejárat út, a Sáta, vasúti

átjáró' Sáta, Széchenyi u. 124. és a Sáta, kh. e|nevezésú megá|lóhelyeket nem érintik'

Kérjük tájékoztatásunk e|fogadását.

Kazincbarcika, 2021. június 9.
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