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1/A. sz. melléklete 

TERÜLETKATEGÓRIÁNKÉNT ELVÉGZENDŐ FELADATOK 
 

Rövidítésmagyarázat: KIEM kiemelten kezelendő zöldfelület 
  A beírt számok az évi gyakoriságokat jelölik. 
  
 

SZÁM MUNKA MEGNEVEZÉSE KIEM 

1. Gyepfelületek, kőlap (ha gyepként 
kell fenntartani), zöldbeton, 
rendezetlen terület, föld 
fenntartása 

 

1.1 Gyep gépi kaszálása 5cm-es 
tarlóra sík terepen 
szegélynyírással, rézsűnyírással  

11 

1.2. Gyep kézi kaszálása sík terepen 
10cm-es fűmagasság felett 4cm-
es tarlóra szegélynyírással, 
rézsűnyírással 

11 

1.3. Kaszálék összegyűjtése, 
gépkocsira rakása, szállítása, 
szemétlerakói díjjal 

• kiemelt területen kaszálással 
egymenetben önfelszedő 
fűnyíróval A kaszálékot 48 
órán belül el kell szállítani. 

 
 
 
 

11 
 

1.4. Gyep tavaszi levegőztető 
gereblyézése 

1 

1.5. Gyep takarítása kézzel nagyobb 
szemetek összeszedésével, 
szemét elszállításával,  

• kiemelt területcsoporton 
hetente egy alkalommal,  

 

 

24 

1.6. Őszi lomb gereblyézése, belső 
mozgatása, lomb elszállításával 

6 
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SZÁM MUNKA MEGNEVEZÉSE KIEM 

2. Cserjefelületek fenntartása  

2.1. Cserje fenntartó metszése nyesedék elszállításával, 
gereblyézéssel 

1 

2.2. Cserje ifjító metszése nyesedék elszállításával, 
gereblyézéssel 

0,5 

2.3. Sövénynyírás nyesedék elszállításával, gereblyézéssel 3 

2.4. Cserje és sövény kapálása 10 cm mélyen kertészeti 
hulladék elszállításával, az őszi beásása utáni rögök 
elgereblyézésével, minden alkalommal sík felület 
kialakításával, a cserjeágyás és a sövény szegélyének 
kiigazításával 

4 

2.5. Őszi lomb gereblyézése cserje- és sövényfelületeken 6 

2.6. Cserje és sövény takarítása kézzel nagyobb szemetek 
összeszedésével, szemét elszállításával hetente egy 
alkalommal 

52 

   

 

 

 

 

 

SZÁM MUNKA MEGNEVEZÉSE KIEM 

3. Parkfák fenntartása  

3.1. Fatányér kapálása, gereblyézése kertészeti hulladék 
elszállításával ültetés után öt évig 

4 

3.2. Víztányér készítése ültetés után öt évig 1 

3.3. Sarjazás nyesedék elszállításával 3 
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SZÁM MUNKA MEGNEVEZÉSE KIEM 

4. Rózsafelületek fenntartása  

4.1. Rózsa tavaszi nyitása az őszi beásás utáni rögök 
elgereblyézésével 

1 

4.2. Rózsa ifjító metszése nyesedék elszállításával 1 

4.3. 
Elvirágzott növényi részek levágása, vadalás, nyesedék 
elszállításával 

6 

4.4. 

Rózsa kapálása 10 cm-es mélységben, minden 
alkalommal sík felület kialakításával, az ágyás 
szegélyének kiigazításával, kertészeti hulladék 
elszállításával 

6 

4.5. Őszi lomb gereblyézése 3 

4.6. 
Rózsa takarítása kézzel, nagyobb szemetek 
összeszedésével, szemét elszállításával hetente egy 
alkalommal 

52 
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SZÁM MUNKA MEGNEVEZÉSE KIEM 

5. Virágágyak fenntartása  

5.1. Kézi ásás  

5.1.1. Egynyári virággal beültetett ágyások kézi ásása 1 

5.1.2. Kétnyári virággal beültetett ágyások kézi ásása 1 

5.2. Virágágy készítése, gereblyézés, rögaprózás  

5.2.1. Egynyári virággal beültetett ágyásokban  1 

5.2.2. Kétnyári virággal beültetett ágyásokban 1 

5.3. 
Palántaültetés beöntözéssel a palánta (egy- és kétnyári) 
helyszínre szállításával a város területén elhelyezkedő 
kertészeti teleptől a kiültetés helyéig 

 

5.3.1. Virágágyásba 1 

5.4. Gyomlálás  

5.4.1. Egynyári virággal beültetett ágyásokban 8 

5.4.2. Kétnyári virággal beültetett ágyásokban 4 

5.5. 
Virágágyak kiszedése palánták összegyűjtésével és 
elszállításával 

 

5.5.1. 
Egynyári virággal beültetett ágyásokban, ősszel az üresen 
maradt virágágyak felületének elgereblyézésével 

1 

5.5.2. Kétnyári virággal beültetett ágyásokban 1 

5.6. Kapálás  

 5.6.1. Egynyári virággal beültetett ágyásokban 8 

5.6.2. Kétnyári virággal beültetett ágyásokban 4 

5.6.3. Üresen maradt virágágyásokban 1 

5.7. Elvirágzott egynyári növényi részek eltávolítása 8 

5.8 
Takarítás kézzel, nagyobb szemetek összeszedésével, szemét 
elszállításával hetente egy alkalommal. 

 

5.8.1. Virágágyak, kiskertek 24 

5.9. Öntözés (heti 3 alkalom) 84 
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SZÁM MUNKA MEGNEVEZÉSE KIEM 

6. Nem szilárd burkolatok –murva, kőlap, díszburkolat (ha 
hézagait kell kapálni), gyöngykavics, zúzott kő, salak – 
fenntartása 

 

6.1. Gyom sarabolása kertészeti hulladék elszállításával 3 

6.2. Gereblyézés 3 

6.3. Díszburkolat gyom-mentesítése, hulladék elszállításával  3 

6.4. Őszi lombtakarítás 6 

6.5. Nem szilárd burkolatok takarítása kézzel, nagyobb 
szemetek összeszedésével, szemét elszállításával 
hetente egy alkalommal 

52 

7. Seprés  

7.1. Burkolatok 20 

7.2. Játszóterek burkolata (murva, gumi, díszburkolat) heti 
egy alkalommal 

52 

8. Öntözés (szükség szerint, megrendelés alapján)  

8.1. Fa 20 

8.2. Cserje 20 

8.3. Fű 84 

8.4. Virágágy 84 

8.5. Dézsás növények 84 

   

   

 


