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1/B. sz. melléklete 
 

TERÜLETKATEGÓRIÁNKÉNT ELVÉGZENDŐ 

FELADATOK 

 

Szöveges kiegészítés 

 
 

1. Gyepfelületek fenntartása: 

 

- kiemelt területen a nyírással egy menetben, önfelszedő fűnyíróval kell a 

kaszálékot összegyűjteni és elszállítani; 

- kiemelt területen április, május folyamán az időjárástól függően 3 nap alatt kell 

a területen a fűnyírást és gyűjtést elvégezni.  

- szegélynyírást a kaszálás napján kell elvégezni; 

- szegélynyírás: a fűfelület és a mellette levő burkolat (murva, aszfalt, föld, stb.) 

találkozásánál a fűfelület szélének szabályos formában történő levágása; 

- járdára, úttestre kerülő kaszálék összetakarítását a kaszálással egy menetben 

kell elvégezni; 

- kaszáláskor a fűfelületben álló fák, cserjék törzse nem sérülhet; szállítójármű 

kerekei által okozott területrongálás esetén az érintett területet helyre kell 

állítani; 

- Időjárási szélsőségek – extrém szárasság vagy extrém csapadék – esetén az 

ütemtervben meghatározott kaszálások az ütemtervhez képest legfeljebb 2 

héttel előrébb vagy hátrébb tolhatók a megbízó rendelkezése szerint. 

 

1.4 Tavaszi levegőztető gereblyézés: 

 

- kertészeti hulladék elszállítása a munkavégzés napján. 

 

1.5.Szemétszedés: 

 

- a szemétszedést a kiemelt területeken 1300 óráig el kell végezni; 

- szemetet a lakossági hulladékgyűjtő edényekbe tilos elhelyezni; 

- amennyiben a szemétszedés zsákba történik és az, a területen marad, azt az 

adott napon1300 óráig el kell szállítani;  

- A zöldterületek fenntartó jellegű takarítása (szemétszedés) során 0,05 m3/1000 

m2/alkalom gyűjtött hulladék mennyiséget lehet tervezni valamennyi terület 

kategóriában. 

 

1.6.Lombgyűjtés: 

 

- az összegyűjtött lombot a gyűjtés napján el kell szállítani; 

- a gyűjtés során a járdára, úttestre kerülő kertészeti hulladékot a gyűjtéssel egy 

menetben össze kell gyűjteni és el kell szállítani. 

- Az összegyűjtött szemét, lomb, gally égetése Várpalota területén tilos, azok 

elhelyezésére – más irányú, jogilag nem kizárt hasznosítás esetét kivéve, pl. 

komposztálás – engedélyezett hulladéklerakó telepen van lehetőség, díjfizetés 

mellett, amelynek összege a vállalkozót terheli. 



 2 

- szállítójármű kerekei által okozott területrongálás esetén az érintett területet 

helyre kell állítani; 

 

2. Cserjefelületek fenntartása: 

 

- metszés során a nyesedéket a metszéssel egy menetben össze kell gyűjteni a 

járdára és az úttestre kerülő kertészeti hulladékkal együtt, és a metszés napján 

el kell szállítani; 

- az adott növény fejlődési jellegének megfelelően, a növény igényének 

megfelelő metszést kell alkalmazni; 

- kapáláskor, lombgyűjtéskor a kertészeti hulladékot a kapálás, illetve 

lombgyűjtés napján el kell szállítani; 

- a járdára és az úttestre kerülő kertészeti hulladékot a kapálással, 

lombgyűjtéssel egy menetben össze kell takarítani; 

- a szemétszedést 1300 óráig el kell végezni; 

- szemetet a lakossági hulladékgyűjtő edényekbe tilos elhelyezni; 

- amennyiben a szemétszedés zsákba történik és az, a területen marad, azt az 

adott napon 1300 óráig el kell szállítani; 

- cserjeágyakban és a sövényeknél az egyes növények beásása mellett az egész 

ágyást, illetve az egész sövény talaját fel kell ásni. 

 

3. Parkfák fenntartása: 

 

- kertészeti hulladék elszállítása a munkavégzés napján; 

- fák tányérozását a kaszálási művelet előtt kell elvégezni a fák kérgének 

védelme érdekében. 

 

4. Rózsafelületek fenntartása: 

 

- elvirágzott részek elszállítása a munkavégzés napján; 

- metszéskor a nyesedék összegyűjtése a metszéssel egy menetben, elszállítás a 

munkavégzés napján; 

- lombgyűjtéskor az összegyűjtött lombot a gyűjtés napján el kell szállítani; 

- a járdára, úttestre kerülő kertészeti hulladékot a munkavégzéssel egy menetben 

össze kell takarítani; 

- a szemétszedést 1300 óráig el kell végezni; 

- amennyiben a szemétszedés zsákba történik és az, a területen marad, azt 1300 

óráig el kell szállítani; 

- beásás során a rózsatövek beásása mellett az ágyás széléig el kell végezni a 

felásást; 

 

5. Virágágy fenntartása: 

 

- az ősszel üresen maradó ágyásokat az egynyári beültetéséig gyommentesen 

kell tartani; 

- az egynyári palánták beültetését követően elszámolást kell végezni a 

ténylegesen elültetésre kerülő mennyiségeket és felületeket illetően; 

- virágpalántákat Megrendelő biztosítja, de Vállalkozó jogosult a saját nevelésű 

viráganyagával pályázni. 
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- virágültetést követően az ágyást be kell öntözni, melynek költségét az 

egységárba be kell tervezni; 

- a társasházak előtti közterületeken a virágágyak a lakók által kialakított 

kiskerteket jelentik, melyeket ők is gondoznak, azonban a feltüntetett nagyságú 

területeken a szemétszedést a Vállalkozónak kell elvégezni. Városüzemeltetési 

iroda a lakók, illetve a fenntartó jelzése alapján külön megrendelést adhat a 

többi munkafolyamat elvégzésére, ha a lakók az általuk kialakított ágyás 

gondozását nem végzik el.  

 

 

6. Nem szilárd burkolatok fenntartása:  

 

- gyom-mentesítését sarabolással kell elvégezni; 

- kémiai úton történő gyom-mentesítés a tevékenységre vonatkozó előírások 

maradéktalan betartása mellett, az illetékes közegészségügyi hatóságtól 

beszerzett engedéllyel, hozzájárulással lehetséges; 

- a gyom-mentesítés napján a kertészeti hulladékot össze kell gyűjteni és 

ugyanazon a napon, el kell szállítani; 

- kémiai kezelés során a leszáradt növényi részeket a megadott határidő napjáig 

a kezelt területről össze kell gyűjteni és el kell szállítani; 

- a murvás felületek és a hozzá csatlakozó burkolatok találkozásánál a murva 

szélének határozott vonalat kell adni => gyepszél-vágás; 

- a szemétszedést 1300 óráig el kell végezni; 

- amennyiben a szemétszedés zsákba történik és az, a területen marad, azt az 

adott napon1300 óráig el kell szállítani; 

- szemetet a lakossági hulladékgyűjtő edényekbe tilos elhelyezni; 

 

 

7. Seprés 

- A városban található játszóterek burkolata alatt az adott játszótér egész 

területén található murvát, gumiburkolatot, díszburkolatot értjük; az egész 

felületen kell a söprést elvégezni heti 1 alkalommal, az év során 52 alkalommal 

az összesöpört hulladék elszállításával reggel 900 óráig. 

 

 

8. Öntözés: (külön megrendelés alapján) 

 

- kijuttatandó vízmennyiség: 

- fa, cserje: 50 l/alkalom/db-m2 (2fm sövény=1m2 cserje felület) 

- virágfelület: 20 l/m2  

 

- évente tervezett öntözendő fa: kb. 50db; 

- évente tervezett öntözendő cserje: kb. 150 db; 

- évente tervezett öntözendő virág: kb. 30.000 db. 

- virágágyak öntözésekor a növények védelme érdekében megfelelő szórófejjel, 

időszakban és módon kell az öntözést végezni; 

- a burkolt felületek védelme érdekében a virágágyak megközelítésekor a 

burkolat jellege és annak teherbírása szerint kell az öntözésbe bevonni kívánt 

öntözőautót kiválasztani;  
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- öntözést az összes tervezetten beültetett virágágy esetében 48 óra alatt el kell 

végezni; ez időjárási helyzettől függően folyamatos munkavégzést is jelenthet 

adott esetben a hét, illetve a hónap során; fák, cserjék esetén a megrendelést 

követő naptól 48 órán belül, illetve a megrendelőben szereplő határidőig el kell 

végezni; öntözést úgy kell szervezni, hogy a munkavégzés során a lakók 

nyugalmát zavarni nem lehet;  

- öntözéshez csak engedélyezett helyről lehet vizet vételezni;  

 

9. Egyéb (külön megrendelés esetén):  

 

- szállítás lerakóhelyi díj nélkül (termőföld, murva, növény szállítása fel és lerakással 

anyagár nélkül) 

- homokkiszedés géppel, a homok felrakásával, engedélyezett helyen történő 

elhelyezéssel, lerakóhelyi díjjal; 

- homokozó gépi feltöltése homokkal, a homok anyagárával, szállítási díjjal; 

- nehezen megközelíthető homokozó feltöltésekor, illetve kiszedésekor szükségszerű kézi 

munkavégzés; téli időszakban örökzöldek hótól való tehermentesítése; viharkár elhárítás 

esetén letörött gallyak, ágak összeszedése; terület takarítása; zászlókihelyezés; 

rendezvények alatti és utáni takarítás során kézi szemétszedés; stb.- rezsi óradíjban 

elszámolható munkák 

- fatányér kapálása: a fák törzsének kerülete mentén gyom-mentesítés 

- víztányér készítése: nyári időszakban locsoláshoz fák törzsének kerülete mentén víztartó 

„medence” készítése 

- sarjazás: fák gyökerei hajtásainak levágása, vízhajtások eltávolítása 

- parkfák állapotfelmérése: szakértői vélemény készítése parkfák kivágásának 

indokoltságáról 

 

A Vállalkozó feladata a munkafolyamatok oly módon történő megszervezése, hogy az 

értelemszerűen összetartozó területegységeken a munkafolyamatok, elvégzése 

egyidejűleg történjen. 

 

A keletkezett kertészeti hulladékot és egyéb szemetet, az elszállítást követően a 

környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően kell elhelyezni. Amennyiben ez plusz 

költségként jelentkezik azt a Vállalkozónak a vonatkozó számla benyújtásával 

dokumentálnia is kell. 

 

 
 


