
Városüzemeltetési Szerződés
II. sz. Fejezet 1. Melléklet

A 2.1. közterületek tisztán-tartása során elvégzendő feladatok és díjtételei

A kézi úttisztítás feladat-meghatározása

A köztisztasági feladatok ellátásán belül a kézi úttisztítók feladata a köztereken, járdákon,
buszvárókban, gyalogátkelő-helyeken, iskolák, óvodák és közintézmények jellemzően a
gyalogosforgalomból,  ill.  utasforgalomból  eredő  szemét  összegyűjtése  és  a  kijelölt
lerakóba  szállítása.  A  kihelyezett  szemétgyűjtő  kosarak  ürítése  és  közvetlen
környezetének tisztán tartása.

A kézi úttisztítás rendszeres munkaterületei:

Hétfő:
Belvárosi útszakaszok és buszvárók (Szent Imre út, Szent István út, Kossuth utca

és  Gárdonyi  utca  belvárosi  szakasza,  Korompai  út,  Táncsics  u.,  Jókai  u.,
Honvéd u., Felsőinkám u., Újlaki u., Árpád u.,)

Tési-dombi járdaszakaszok és buszvárók (Waldstein u.. Felsőmajor u., Bakony u.,
Erdődy u., Körmöcbánya u., Tábormező u., Kastélydomb u.)

Kálvária és Ady lakótelep buszvárók, járdaszakaszok
Péti út, Dankó u, Kossuth u, vonalán
Élelmiszerpiac és környezete, Felsőinkám belső területei

Kedd: 
Belvárosi útszakaszok és buszvárók (Szent Imre út, Szent István út, Kossuth utca 

és Gárdonyi utca belvárosi szakasza, Korompai út, Táncsics u., Jókai u., 
Honvéd u Felsőinkám u., Újlaki u., Árpád u.,)

Inota falu, lakótelep járdaszakaszai és buszvárói.
Kismező ABC és Budai N. Antal közötti járda.
Kitelepítési emlékmű parkja.
Sportcsarnok és környezete.
Játszótereken szemétgyűjtő kosarak ürítése, kézi szemétszedés

Szerda:
Belvárosi útszakaszok és buszvárók (Szent Imre út, Szent István út, Kossuth utca

és  Gárdonyi  utca  belvárosi  szakasza,  Korompai  út,  Táncsics  u.,  Jókai  u.,
Honvéd u., Felsőinkám u., Újlaki u., Árpád u.,)

Tési-dombi járdaszakaszok és buszvárók (Waldstein u., Felsőmajor u., Bakony u.,
Erdődy u., Körmöcbánya u., Tábormező u., Kastélydomb u.)

Piaci parkoló (kisállat-piac) Felsőinkám belső területei

Csütörtök:
Belvárosi útszakaszok és buszvárók (Szent Imre út, Szent István út, Kossuth utca 

és Gárdonyi utca belvárosi szakasza, Korompai út, Táncsics u., Jókai u., 
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Honvéd u., Felsőinkám u., Újlaki u., Árpád u.,)
Ady lakótelep járdaszakaszai és buszvárói.
Inota falu, lakótelep járdaszakaszai és buszvárói.
Alsóvárosi járdaszakaszok és buszvárók (Péti út, Dankó u., Kossuth u. és 

Gárdonyi u. alsó szakasza, Mészáros L. u., Zichy u.,)
Játszótereken szemétgyűjtő kosarak ürítése, kézi szemétszedés

Péntek:
Belvárosi útszakaszok és buszvárók (Szent Imre út, Szent István út, Kossuth utca

és  Gárdonyi  utca  belvárosi  szakasza,  Korompai  út,  Táncsics  u.,  Jókai  u.,
Honvéd u., Felsőinkám u., Újlaki u., Árpád u.,)

Tési-dombi járdaszakaszok és buszvárók (Waldstein u., Felsőmajor u., Bakony u.,
Erdődy u., Körmöcbánya u., Tábormező u., Kastélydomb u.)

Felsőinkám belső területei

Készenléti lakótelep: 8-as sz. Főúttól a lakótelep teljes területétén, buszvárók, járdák,
közterek  takarítása,  szemétgyűjtő  kosarak,  csikktartók  ürítése,  közparkokban  kézi
szemétszedés.

Kohó előtti gyalogos aluljáró (buszvárókkal együtt): heti egy alkalommal az aluljáró 
takarítása, szemétgyűjtő kosarak ürítése,

8-as sz. Főúton: (Inota falu, Fehérvári út, Veszprémi út, Felső MOL-kút) összesen: 12 db
szemétgyűjtő kosár ürítése, környezet takarítása

Szezonális tevékenység: A téli síkosságmentesítés szóróanyagának 
felszedése az útpadkák, járdaszigetek környezetéből

Kézi utcaseprés   díjtétele                                                                       5520000, Ft/év

belváros  és  2  km -es  sugarú  területe,  csikktartók  szemetesek  ürítése,  buszvárók
takarítása, tisztítása a meghatározott útvonalon történő napi kézi szemétgyűjtést és
seprés

Belterületi padkázott utak takarítása   díjtétele                                      841680, Ft/év

a város kb. 46.760 fm padkázott útjainak tisztítása, gyommentesítése, a téli 
síkosság-mentesítés szóróanyagának felszedése az útpadkák, járdaszigetek 
környezetéből.
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Városüzemeltetési Szerződés
II. sz. Fejezet 2. Melléklet

A 2.2. közterületek téli hó és síkosság-mentesítése során elvégzendő feladatok
és díjtételei

A Várpalotai  Közüzemi  KFT téli  úttisztítási  munkái  során fő  feladata,  hogy a  közutak
forgalmát télen is zavartalanul biztosítsa.

A Téli síkosság mentesítési és hóeltakarítási programterve

Várpalota  város  téli  hó  eltakarítását  és  síkosság  elleni  védekezését  a  Várpalotai
Közüzemi  KFT  az  Önkormányzat  részéről  kijelölt  személy  megrendelése  alapján  az
alábbiak szerint látja el:

Az  Önkormányzat  részéről  kijelölt  személy  –  a  Várpalotai  Közüzemi  KFT által
rendelkezésére bocsátott időjárás jelentésnek megfelelően – az ügyeleti időszakot
megelőző hét pénteki napján a meteorológiai szolgálat várható előrejelzése alapján
dönt az ügyelet fokozatáról.

A város útvonalait a téli munkák szempontjából az alábbiakban osztályozzuk:

a.) Kiemelt útvonalak (későbbiekben I. ütem)
b.) Veszélyes utak (meredek utak) későbbiekben meredek utak üteme
c.) Mellékútvonalak (későbbiekben II. ütem)

Kiemelt útvonalhoz tartozik: a közhasználatú járművek által igénybe vett útvonal.

a.) Autóbuszjárat útvonala
b.) Mentőállomás és főútvonalat összekötő út
c.) Közellátás  lebonyolítására  használt  útvonal  (pl.  kenyérgyár,  üzletek,

üzemek, vasútállomás stb.)

Veszélyes utak: azok az utak, amelyek az átlagosnál jelentősebb emelkedéssel, lejtéssel
épültek (meredek utak) de nem tartoznak az I. ütem útjaihoz.

Mellékútvonalhoz tartozik: a város valamennyi gépi úton mentesíthető útvonala – a fent
említettek kivételével  – amelyek mentesítését,  az Önkormányzat  képviseletében eljáró
személy megrendelte a Várpalotai Közüzemi Kft.-től.

Téli hó eltakarítás és szóróanyag kiszórása miatt elrendelt készenlétek
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A téli hó eltakarítás és síkosság elleni védekezés zavartalan lebonyolítása érdekében a
Várpalota Város Önkormányzatának megbízása alapján eljáró személy megrendelésére
készenléti szolgálatot rendel el.
Kézi szórás I. csoport:
Nyilvános WC előtti járdaszakasz - Szabadság téri gyalogátkelő  és buszváró helyek -
Kossuth L. utca gyalogátkelő helyei - Szent Imre út gyalogátkelő helyei  - Veszprémi út
lámpás kereszteződésének gyalogátkelő helyei -  Szent István út gyalogátkelő helye a
Szabadság tértől a Gárdonyi utcáig - Táncsics utca lépcsői a Szent István úttól az Árpád
utcáig -   Táncsics utca végének lépcsősora -  Skála melletti  lépcső -  Táncsics utcára
levezető  lépcsők -  Árpád utca  aszfalt  borítású járdája  a  Rózsakút  utcától  a  Táncsics
utcáig (Várkerti iskola tornapálya melletti) - Jókai utcáról levezető járda a Honvéd utcára
(Képviselői park) - a Kórház melletti aszfaltozott járda

Létszám: 7 fő
Használható sótárolók:

o Zichy u. – 8.sz főút sarok
o Batsányi u. volt rendőrséggel szemben
o Telephelyi sótároló
o Árpád u. – Csernyei sarok

Kézi szórás II. csoport:
Fehérvári  úti  közúti  híd  járdája  -  Szent  István  út  gyalogátkelő  helyei  és  buszvárói  a
Gárdonyi  utcától  temető  végéig  -  Felőinkám  gyalogátkelő  helyei  és  lépcsői   –  Piaci
lépcsők - Gárdonyi utca  gyalogátkelő helyei  - Korompay utcai gyaloghíd és lépcső -  a
Fekete Gyémánt.u  lépcsői (Strand végén)  - Felsőinkám gyalogátkelő helyei és lépcsői -
Tési út  buszmegállói és gyalogátkelő helyei - Szabolcska út buszvárói –Szabolcska út
garázsok közötti  meredek gyalogjáró – Szivárvány óvoda melletti  lépcsős gyalogjáró –
Orgona utcai gyalogjáró - Róbert K. utcai buszmegállók  – Munkácsi M. út és  Sörház út
összekötő járdaszakasz és lépcsők 

Létszám:  7 fő
Használható sótárolók:

o Batsányi u. volt rendőrséggel szemben
o PMH „B”bejárattal szembeni lépcső
o Telephelyi sótároló
o Szent István úti ravatalozó sarok

Kézi szórás III. csoport:
Rákóczi  utca  buszmegállói   és  gyalogátkelő  helyei  -  Újlaki  út  gyalogátkelő  helyei  -
Szolgáltatóház  előtti  és  mögötti  lépcsők  -  Hegyhát  utca  gyalogátkelő  helyei  -
Kastélydomb utca és Felsőmajor utca közötti lépcsők  - Felsőmajor utca és Rutsek P. utca
közötti lépcsők - Rutsek P. utca és Újlaky utca közötti lépcsők - Erdődy P. T. utcáról az
Újlaky  és  Rákóczi  utcákra  vezető  lépcsők.  –Erdődy  P. T. utca  gyalogátkelő  helyei  –
Erdődy  ABC  melletti  lépcsők  -  Erdődy  P. T.  és  Körmöcbánya  utca  közötti  lépcső  -
Körmöcbánya  utca  gyalogátkelő  helyei  -  Tábormező  utca  lépcsői  -  Bakony  utca
gyalogátkelői - Bátorkő utca lépcsői

4



Létszám: 7 fő
Használható sótárolók:

o Kastélydomb u. „KF” udvar
o Bátorkő u. - sportpálya sarka;
o Erdődy P.T. u. 17. mögötti játszótér;

Kézi szórás gépjárműről
Létszám:          4 fő

Munkaterület:
8. sz. főút buszmegállói

o Várpalotai buszmegállók
o Sótároló konténerek folyamatos feltöltése
o Inota, Vajda János utca: úttest és gyalogjáró,
o Inota, József A. utca: úttest és lépcsők

Buszmegállók:
1. 8-as, Inota, Mélyfúró Vállalat 2 db
2. 8-as, Inota, gumiszerviz 2 db
3. 8-as, Inota, Ferrokémia 2 db
4. 8-as Ferrokémia 2 db
5. 8-as Veszprémi út, Szent Anna patika 1 db
6. 8-as Veszprémi út, Loncsosi szakasz 4 db
7. 8-as, Szerviz 1 db
8. Péti út 4 db
9. Dankó út 2 db
10. Mészáros L. út 1 db
11. Kossuth L. út 1 db
12. 8-as, Szerviz (MOL benzinkút) 2 db
13. Inota, Radnóti út, Zöldfa utca 4 db
14. Inota, szovjet emlékmű, 2 db
15. Valamint: Inota, Vajda János utca: úttest és gyalogjáró, József A. utca: úttest és

lépcsők

Sótároló konténerek telepítési helyei:
o Thuri tér, támfal melletti aszfaltos terület
o Batsányi u. a rendőrséggel szembeni lépcső fölé
o PMH „B” bejárattal szembeni lépcső
o Szent István úti ravatalozó sarok;
o Tési úti óvoda parkoló, murvás terület
o Zichy u. – 8-as sark, murvás terület,
o Kismezői ABC murvás parkoló
o Bátorkő u. - sportpálya sarka;
o Erdődy P.T. u. 17. mögötti játszótér;
o Árpád u. – Csernyei u. sarok;
o Kastélydomb u. „KF” udvar
o Készenléti lkp. legényszálló feletti parkoló
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o Inota faluközpont
Gépi munkavégzés

Ütemezések:
I. ütem
I/A ütem
I/B ütem
I/M ütem
II. ütem

Járdák

I. Ütem

Telephely - Fehérvári út páros - Gárdonyi u. páros- Szent István u. - Szabadság tér -
Táncsics u. vár oldal – Várkerti Általános Iskolánál forduló vissza - Táncsics u - Vár előtti
szakasz - Újlaky u. - Rákóczi u - Trafóháznál vissza - Rákóczi u. páros oldal - Újlaky u. -
Waldstein u. -  Felsőmajor u.  páros -  Kastélydomb u. páros - Felsőmajor u.  páratlan -
Erdődi P. T. u. páros - Körmöcbánya u. páratlan - Bakony u. páratlan - Erdődi P. T. u.
páratlan - Körmöcbánya u. páros - Bakony u. - Tábormező u. vissza - Tábormező u. és az
Iskola közti sétányon - Bakony u. / - Hegyhát u. páros, páratlan /Hőközpont útja/ - Liliom
u. - Mátyás k. u. Óvoda bejárata - vissza - Árpád u. - Rákóczi u. - Szent István u. páros -
Jókai út végén forduló - Jókai u. páratlan - Honvéd u. - laktanyánál felmenni az Árpád u.
kereszteződéséig forduló - vissza - Szent István u. páros - Könyvtárnál elfordulni - Sörház
u.járda a térköves szakaszon is - vissza a Buszpályaudvar oldali járdán - Szent István u. -
Tési u. - Szabolcska u. - Tési u. - Szabolcska páros - Tési u. - Szent István u. páratlan -
Mártírok úti Óvoda előtti   járdaszakasz a parkolóig,vissza -  Szent István u. páratlan -
Gárdonyi páratlan - Kossuth u. páratlan - Szent Imre u.  páratlan - Fehérvári  út (8-as sz.
főút) páratlan - Kossuth u. - Szent Imre u. páros - Fehérvári u. páros – Fehérvári út belső
járdái (Zeneiskola) - Szabadság tér - Városházköz járdái - Városi  kerékpárút szakasz
(8.sz.főút Veres Péter u. – Bányabekötő u. között) - „Tesco járdaszakasz”- Telephely.

I/A ütem

Telephely - Bányabekötő u. telephely oldalán lévő járda Volán bejáratáig vissza - 8. sz.
főút  páros  oldal  /volt  strand  oldal/  -  Gárdonyi  u.  páratlan  oldal  -  Szent  István  u.-
Szabadság tér  - Szent Imre u. u. páratlan - Fehérvári u. páros - Kossuth u. páros - Szent
Imre u. páros - Fehérvári páratlan - Kossuth u. páratlan - Szabadság tér  körbe - Táncsics
u. vár oldal – Várkerti Általános Iskola  forduló vissza - Táncsics út - Szent István u. páros
- Jókai u. - Árpád úton az Iskolánál forduló vissza - Jókai u. - Honvéd u. - laktanya melletti
járda az Árpád útig- vissza Honvéd u. - Szent István u. páros - Könyvtárnál elfordulni -
Sörház u. járda a térköves szakaszon is - vissza a  Buszpályaudvar oldali járdán - Szent
István - Tési u. - Szabolcska páratlan - Tési u. - Szabolcska páros - Tési u. - Szent István
páratlan – Mártírok úti Óvoda előtti  járdaszakasz a parkolóig, vissza - Szent István u.
páratlan - Gárdonyi G. u. páros – Fehérvári út belső járdái (Zeneiskola) – Városházköz
járdái –  Városi  kerékpárút szakasz (8.sz.főút Veres Péter u. – Bányabekötő u. között) -
„Tesco járdaszakasz”- Telephely. 
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I/B ütem

Telephely -  Gárdonyi u. páros - Szabadság tér körbe -  Újlaky u. -  Rákóczi  u.  páros -
Trafóháznál visszafordulni - Rákóczi u. páratlan - Árpád u. - Óvoda bejárata – Kismező
ABC és Budai N. A. közti járda - forduló - Árpád u. - Rákóczi u. - Újlaky u. - Waldstein u. -
Felsőmajor u. páros - Kastélydomb u. páros - Felsőmajor u. /Kállai  Éva u./  páratlan -
Erdődi P. T. u. páros - Körmöcbánya u. páros - Bakony u. páros - Erdődi P. T. u. páratlan -
ABC körüli járda, összekötő utak járdái - Körmöcbánya u. páratlan - Bakony u. páros -
Tábormező u.  közötti járdán - Garázssor járdái - Bakony u. - Hegyhát u. páros, páratlan
oldal /  -  Liliom u. páros,páratlan oldal -  Mátyás k. u. -  Árpád u. - Táncsics u. járda a
Kismezőre,vissza –Táncsics u. - Szent István u. – Gárdonyi u. -  Korompay u. belső út a
hídig forduló és vissza a Telephelyre.

Városi útszakaszok

I. Ütem

Telephely – Bányabekötő út – Volán telephely – 8. sz. főút - Gárdonyi u. - Szent István u. -
Újlaky u. -  Rákóczi u. -  Garázs sor - Bakony u. - Körmöcbánya u. - Erdődi P. T. u. -
Bakony u. - Garázs sor - Rákóczi u. - Szabadság tér - Szent Imre – 8.sz.főút - Péti út –
Komposztáló telep – Péti út - Szeméttelep – Ősi út közti szakasz oda vissza – Péti u. –
Dankó u. – Vasútállomás forduló – Dankó u. - Péti u - 8-as főút - Mészáros L. u. - Dankó
u. -  Kossuth u. - Szabadság tér - Szent István u. - Honvéd u. - Jókai u. - Szent István u. -
Sörház  u.  -  Buszpályaudvar  forduló  /menetiránnyal  szemben  balról  jobbra,  kétszer/  -
Sörház u. - Mentőállomás és a Kórház udvarban vissza - Sörház u. - Szent István u. -
Tési u. - Szabolcska u. - Munkácsy u. - Róbert Károly u. /a buszfordulónál fordulás/ -
Munkácsy  u.  -  Szabolcska  u.  -  Tési  u.  vissza  /a  Munkácsy  és  Szabolcska  utak
kereszteződésében fordulás/ Tési u. - Szent István u. – Várpalota-Inota összekötő út –
Arany János út – Radnóti út - 8 sz. főút - Kohó bejárat buszforduló - 8 sz. főút - Készenléti
ltp. buszforduló - 8. sz. főút - Inota falu Radnóti u. /busznyomvonal/ - Arany János út –
Várpalota-Inota összekötő út – Y elágazás (visszafordulni) – Szent István út –Gárdonyi u.
- 8. sz. főút - Telephely só feltöltés.

I/A Ütem

Telephely - Gárdonyi u. - Szent István u. - Újlaky u. - Rákóczi u. - Garázssor - Bakony u. -
Körmöcbánya u. - Erdődi P. T. u. - Bakony u. - Garázssor - Rákóczi u. - Szabadság tér -
Szent  Imre  u.  -  Mészáros  L.  u.  -  Dankó  u.  -  Vasútállomás  forduló  -  Kossuth  u.  -
Szabadság tér - Szent István u. - Honvéd u. - Jókai u. - Szent István u. - Sörház u. -
Buszpályaudvar körbe /menetiránnyal szemben kétszer/ - Sörház u. - Mentőállomás majd
a Kórház udvarban forduló  -  Sörház u.  -  Szent  István u.  -  Tési  u.  -  Szabolcska u.  -
Munkácsy u. - Róbert K. u. - buszfordulónál vissza - Munkácsy u. - Szabolcska M. u. -
Tési u. - vissza a Munkácsy és Szabolcska utak kereszteződéséig - forduló - Tési u. -
Szent István u. - Y elágazás /óvatosan visszafordulni/,  Szent István u. - Gárdonyi u. - 8.
sz. főút - Fehérvári u. Telephely.
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I/B. Ütem

Telephely - Bányabekötő u. Volán telephely -  8.sz.főút - Péti út – Komposztáló telep –
Péti  út  -  Szeméttelep  –  Ősi  út  közti  szakasz  oda  vissza  –  Péti  u.  –  Dankó  u.  –
Vasútállomás forduló – Dankó u. - Péti u  - 8. sz. főút – Hétvezér út – Várpalota- Inota
falut  összekötő szakasz – Arany János út - Radnóti  u.  -  8. sz.  főút -  Kohó bejáratnál
forduló - 8. sz. főút - Készenléti ltp. buszfordulónál vissza - 8. sz. főút - Inota falu /busz
nyomvonal/ - Szent István u. – Hétvezér u. -  8. sz. főút  - Telephely.

I/M. Ütem

Telephely - Gárdonyi u. - Rákóczi u. -  Liliom u. - Rózsakút u. - Ney D. út - Resán u. - Bán
A. u. -  Kismező u. - Ney D. út - Rózsakút u. - Liliom u. - Rákóczi u. - Hegyhát u.  - Bakony
u. - Kastélydomb u. - Waldstein u. - Szent István u. - Jókai u. - Árpád u. - Rákóczi u. -
Waldstein u. - Felsőmajor u. - Bakony u. - Hegyhát u. – Rákóczi u. - Árpád u. - Jókai u. -
Szent István u. - Gárdonyi u. - 8. sz. főút - Telephely.

II. Ütem

a.) Tési domb útjai - Rákóczi út feletti utak
b.) 8. sz. főút alatti utak
c.) Loncsosi városrész útjai
d.) Inota városrész útjai
e.) Kismező útjai - Rákóczi u. - Krúdy u. - Sörház u. - Szent István u. által határolt

területek
f.) Kálvária és Ady major útjai

A TÉLI HÓ ÉS SÍKOSSÁG-MENTESÍTÉS DÍJTÉTELEI:

Gépi ügyelet: 

Egysoros gépi ügyelet   díjtétele                                                  2260, Ft/óra
(IFA, RASANT)

Kétsoros gépi ügyelet   díjtétele                                                   5830, Ft/óra
(IFA, 2 RASANT, MAN, CATERPILLAR)

 A gépi ügyelet a telephelyen töltött állásidő, amikor nem végeznek munkát, de más
tevékenységre nem használhatóak a felszereltségük miatt (sószóró adapter).

Az  egysoros  és  kétsoros  rendelkezésre  állás  leírását  az  aktuális  téli  síkosság
mentesítési  és  hóeltakarítási  programterv  tartalmazza,  valamint  a  készenlét
elrendelésének szabályait és folyamatát is.
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Kézi ügyelet (12 fő)   díjtétele                                                             3.600.- Ft/óra

Gépi munkavégzés, hóeltakarítás   díjtételei:
(hó eltakarítás, síkosság mentesítés, és érdesítő anyag szórás, amely tartalmazza a
gépjárművek fenntartási  és üzemelési költségeit,  valamint a munkadíjat.  A díj  nem
tartalmazza a felhasznált anyagköltséget)

1. IFA teherautó                                                                    8310, Ft/óra/gép
2. CATERPILLAR rakodógép                                               8310, Ft/óra/gép
3. RASANT többfunkciós jármű                                          11640, Ft/óra/gép
4. MAN teherautó                                                                11775, Ft/óra/gép
5. TATRA teherautó                                                             15240, Ft/óra/gép

Kézi munkavégzés   díjtétele:                                                       1930, Ft/óra/fő
(nem tartalmazza a felhasznált anyag költségét)

Anyagdíjak:

1. Útszóró só 100%                                                                    24000, Ft/m3
2. Útszóró só és 2-4mm és 2-4mm zúzalék keveréke               19000, Ft/m3
3. Zúzalék 2-4 mm érdesítés                                                       6000, Ft/m3

Opcionális   díjtételek:

1. Kézi működtetésű önjáró hómaró                                    5940, Ft/óra/gép
2. Toló lapos tisztítás                                                            7915, Ft/óra/gép
      (kis traktor) járda +parkoló   
3. Gépi seprés                                                                    13335, Ft/óra/gép
      (szegélyek mellett lerakódott zúzalékra)
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Városüzemeltetési Szerződés
II. sz. Fejezet 3. Melléklet

A 2.3. közigazgatási területen a gyepmesteri tevékenység ellátása és az ebtelep 
üzemeltetése során elvégzendő feladatok és díjtételei:

Gyepmesterek járőrözési körzetei:

I. Belváros:
Waldstein út, Szt. Erzsébet út, Szent Imre út, Fehérvári út, Bazársor, Városház köz,
Gárdonyi G. út,  Mártírok út,  Korompay ltp,  Fekete Gy. Út,  Hétvezér út,  Alsóvárosi
temető,  Szent  István út,  Felsőinkám út,  Sörház út,  Honvéd út,  Árpád út,  Jókai út,
Táncsics út, Thuri tér, Újlaky út. Waldstein út.

II. Tési domb:
Waldstein út, Rutsek P. út, Rákóczi út, Bátorkő út, Hegyhát út, Bakony út, Tábormező
út, Körmöcbánya út, Erdődy P.T. ú t .  Bezerédy ú t ,  Kastély domb út,

III. Loncsos:
Kastélydomb  út,  Kis  köz,  Veszprémi  út,  Veres  P. út,  Március  15.  út,  Pipacs  út,
Semmelweis út, Loncsosi út, Hordó köz, Pacsirta út, Forrás út, Május 1. út, Bezerédi
út, Hóvirág út, Muskotály út, Bántai út, Rákóczi út,

IV. Rákóczi telep:
Kastélydomb út, Kis köz, Forrás út, Bimbó út, Veszprémi út, Muskátli út, Gyöngyvirág
út, Péti út, Régibánya út, Zrínyi út, Csokonai út, Gagarin út, Bajcsy Zs. út, Dobó út,
Berzsenyi út, Balassi út, Szélhelyi út, Bartók út, Faller út, Bokányi út, Veszprémi út

V. Alsóváros:
Kastélydomb út, Mandulás ltp, Szent Imre út, Veszprémi út, Péti út, Marx út, Winkler
út, Péti út, Béke út, Mészáros L. út, Dankó út, Marx utca, Hársfa út, Tó út, Dankó út,
Kis Dankó út, Mészáros 1. ÚT, Vasút út, Vasútállomás, Kossuth út, Zichy út, Magyari
köz, Bányabekötő, Gárdonyi G. út

VI. Kismező:
Kastélydomb út, Rákóczi út, Liliom út, Mátyás király, út. Felsővárosi temető, Rózsakút
út, Ney D. út, Kismező út, Hermán O. út, Viola út, Krúdy Gy. út, Bán A. út, Erkel F. út,
Fáy A. út, Kodály Z. út, Keszi Balázs út, Resán út, Vörösmarty út, Csernyi út, Sörház
út, Szegfű út, Budai N. A. út, Árpád út, Táncsics út

VII. Kálvária:

Waldstein út, Thuri tér, Árpád út, Munkácsy M. út, Hegyalja út, Nagy L. út, Vasvári P.
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út, Búzavirág út, Nagy Gy. út, Czóbel B. út, Róbert K. út, Kálvária út, Puskin út, Tési
út, Orgona út, Szabolcska út, Alkotmány út, Hunor út, Toldi M. út, Inotai út

VIII. Inota:
Arany J. út, Radnóti út, Vásárhelyi út, Zöldfa út, Thököly út, Fagyöngy út, Kisfaludy út; ö
Deák F. út, Báthory út, Petőfi út, Damjanich út, Bercsényi út, Dózsa Gy. út, József A. út
Vajda Gy. út, Gorkij út, Tompa M. út, Baglyasi út, Tomori köz, Károlyi M. út, Aradi Vértanúk
útja, Mátrai Gy. út, Timföld út, 48-as út, Pálinkaház út, Széchenyi út, Pólyán út,

IX. Készenléti lakótelep

A GYEPMESTERI TEVÉKENYSÉG DÍJTÉTELEI:

Alapdíj:                       835000, Ft / hó
amely tartalmazza 2 főállású gyepmester bér és
járulékos költségeit, az ebtelep havi rezsiköltségét
(tisztítószer, védő és munkaruha)

Befogási költség                                                                                      1800, Ft/alkalom
Szállítási költség városon belül:  165, Ft/km
Szállítási költség városon kívül:  205, Ft/km
Kábító lövedék alkalmazása:                                                                   5015, Ft/alkalom
Kiirtási költség:                                                                                        7000, Ft/alkalom
Sikertelen befogás esetén 15, km-nek megfelelő szállítási átalány kerül elszámolásra 
Tartási díj 14 nap/eb:       450, Ft/nap
Munkaidőn túli kiszállás:                                                                        9000.-Ft /alkalom
Hétvégi ügyelet:                                                                                             70000, Ft/hó

1db állati tetem tárolására alkalmazott konténer üzemeltetetése:                       97, Ft/kg

11



Városüzemeltetési Szerződés
II. sz. Fejezet 4. Melléklet

A 2.4. közigazgatási területen az általános útfenntartási tevékenység során esetileg 
elvégzendő, opcionális feladatok és NETTÓ díjtételei:

S.sz
.

Tétel
Egység

D í j (Ft)
(2013)

  1. Kiemelt szegélyek bontása fm 940
  2. Süllyesztett szegélyek bontása fm 940
  3. Aszfaltburkolat szélvágása fm 710
  4. Útalap beton bontása kézi erővel,

légkalapáccsal 15 cm vtg.-ig m3 10080

5. Törmelékszállítás 5 km-ig, felrakással,
lerakóhelyi díjjal m3 7870

  6. Víz-,gáz,csatorna-,  közterületi  elzáró  szerelvények  szintbe
helyezése fedlapanyag nélkül db

24250

7. Víz-,gáz,csatorna-,  közterületi  elzáró  szerelvények  szintbe
helyezése fedlapanyaggal együtt db

54640

  9. Tömörítés bármely töm.oszt., gépi erővel, 
kis felületen m2 130

  10. Talajjavító réteg készítése homokos kavicsból m3 4190
  11. Beton  burkolatalap  készítése  10  cm  vastagságban  (C  10

minőségben) m3 25410

12. Beton burkolat  alap készítése 10 cm vastagságban (C 12
minőségben) m3 26250

13. Beton burkolat alap készítése 10 cm vastagságban (C 16-os
minőségben) m3 29925

14. Beton burkolat alap készítése 15 cm vastagságban m3 25410
15. Kiemelt szegély fektetése helyszínen bontott  kőből, alap- és

megtámasztó gerendával fm
2460

16. Kiemelt szegély készítése megtámasztással, 
hézagolással, kőtéri kőből fm

3650

17. Padkarendezés  meglévő  anyagból  anyagpótlás,  ill.
elszállítás nélkül m2 420

18. Járdalap burkolat készítése 40x40x6-os beton járda- lapból,
beton ágyazatba rakva, cementhabarcs kiönt. m2 4540

19. Földkiemelés úttükörből kézi erővel m2 7150
20. Kerti szegély és döntött szegély készítése betonba ágyazva

40x40x6 beton járdalapból fm
3440

 21. Kerti szegély és döntött szegély készítése betonba ágyazva
40x40x10 beton járdalapból fm

3650

 22. Fejtett föld felrakása szállító eszközre, elszállítása 5 km-ig m3

7875

 23. Kátyúzás AC-11 hengerelt aszfalttal, 5 m2 
foltnagyságig m2 5040

24. AC-11 jelű aszfaltbeton burkolat készítése 3530
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4 cm vtg. m2

25. Vb. háló erősítés készítése m2 2720
26. Murvás út kátyúzása (fellazítás, anyagpótlás) m2 850
27. Nyílt csapadék árkok hordalék mentesítése, 

közfoglalkozta-tott munkavállaló és gépi munkavégzéssel, 
tartalmazza a hordalék kitermelését, konténer biztosítását és
elszállítását.

tonna

13494

28. Csapadékvíz elvezető árok kézi takarítása, kaszálása, teljes
átlag  4  m-es  keresztmetszetben,  hordalék  és  rácsszemét
kitermeléssel, elszállítással.

fm
4050

29. Gépi úttisztítás óra 10500
30. 4 m3 es konténer bérleti  díja kommunális szemétgyűjtésre,

szállítási költséggel és lerakással.
m3

19292

31. Új utcai szemétgyűjtő elhelyezése, beton tuskóval, rögzítve db 6410
32. Új köztéri pad elhelyezése, beton tuskóval, rögzítve. db 14100
33. KRESZ tábla és oszlop pótlása (kihelyezése) beton tuskóval. db 13310
34. KRESZ tábla kihelyezése meglévő oszlopra. db 3450

Várpalota 2013. február ….................

…....................................... ….......................................
Talabér Márta Horváth Tamás
polgármester       ügyvezető igazgató
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II.sz Fejezet 5. Melléklete

Várpalota Város Önkormányzata
Sorszám:                /200   .

     8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.

MEGRENDELŐ LAP

A(z)  ....................................................................................  vállalkozótól  (e-mail:  ...............................)
megrendeljük az alábbi parkfenntartási munkákat a(z) ....................................... számú szerződés alapján:

MUNKA  MEGNEVEZÉSE HATÁRIDŐ MEGJEGYZÉS

Várpalota, 20..... ...............................hó ...............-n.

                                                                                                                  ..................................................
                                                                                                                                kijelölt ügyintéző
A  m e g r e n d e l é s t  á t v e t t e m :

20...................................................

.........................................................
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II.sz Fejezet 6. Melléklete

HETI JELENTÉS

20........................................ hó ...............-n
végzett parkfenntartási tevékenységről Várpalota területén 

Munkavégzés jogalapja: Várpalota Város Önkormányzatával kötött szerződés.

Irányító személy neve és telefonszáma: ................................................................................................

Időjárás (hőmérséklet, felhőzet):..........................................................................................................

................................................................................................................................................................

Tervezett heti munkavégzés helye és munkafolyamat megnevezésével:
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

Előző heti munkavégzés helye és munkafolyamat megnevezésével:
....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... .........

...........................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………… .........

...........................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………… .........

...........................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………… .........

...........................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………… .........

...........................................................................................................................................................

………………………………
építési vezető

♦ Csak a megelőző napi jelentésben foglaltaktól való eltéréseket kell rögzíteni!
A napi jelentést minden pénteken reggel 8.00 óráig  e-mail-ben meg kell küldeni!
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