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Hudopkó József úr
polgármester

Polgármesteri Hivatal

Csobád
Petőfi út 35.
3848

Tisztelt Hudopkó József Úr!

Tájékoztatjuk, hogy településüket
alábbi menetrendi módosításokat
közlekedésben.
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lktatószám: FORGUa 15 - 30 /2019
Ú gyi ntéző : Sze m án Ti bor
Tárgy: Ertesítés

érintően Társaságunk 2019. május 01-től kezdődően az
tervezi bevezetni a helyközi menetrend szerinti autóbusz

3720 Miskolc-Szi kszó-Encs-Szalaszend-Hernádvécse autóbuszvonal
. Az Encsről munkaszüneti napok kivételével naponta 17.30 órakor Miskolcra induló

384 sz, járatot '10 perccel később közlekedtetjúk. Ennek megfelelően a járat Encs,
aut. áll. elnevezésű megállóhelyről 17.40 órakor indul, Miskolc, aut, áll, elnevezésű
megállóhelyre 18.39 órakor érkezik és a közbülső megállóhelyeket is 10 perccel
később érinti. A módosítás forgalomszervezési okom miatt történik,

o A Szikszóról munkanapokon 7.00 órakor Encsre közlekedó 333 sz. járatot kerülő
úton, Szikszó, Táncsics u. - Szikszó, Kőrház útvonalon közlekedtetjük. Ennek
megfelelően a járat Szikszó, Táncsics u. elnevezésű megállóhelytől 7.00 órakor indul,
Encs, aut, áll. elnevezésű megállóhelyre 7,33 órakor érkezik, Szikszó, Kórház
elnevezésű megállóhelyet 7,02 órakor érinti.

. Az Encsről munkanapokon 6.20 órakorSzikszóra induló 338 sz. járatot kerúlő úton, a
Szikszó, kórház - Szikszó, Rákóczi út Penny - Szikszó, Táncsics u. útvonalon
közlekedtetjük. Ennek megfelelően a járat Encs, aut. áll. elnevezésű megállóhelytől
6.20 órakor indul, Szikszó, Táncsics u. elnevezésű megállóhelyre 6.56 órakor
érkezik, Szikszó, Rákóczi út PENNY elnevezésű megállóhelyet 6.54 órakor érinti.

Kérjük a forgalomszervezési intézkedéseinkről megküldött tájékoztatásunk szíves
tudomásulvételét, s egyben kérjük Polgármester Úr egyetértését.

Encs, 2019. március 29.
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A módosításokkal egyetértek:.,. ,.. ,

(aláírás, dátum, bélyegző)

A módosításokkal nem értek egyet: ],, , ,

(aláírás, dátum, bélyegző)

Telefon: +36 {46}515-01§, Fax: *36 {46} §15-CI80,
§-mail: emkk@emkk"hu, www.emkk,hu
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