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Esetileg megrendelhető opcionális tételek NETTÓ EGYSÉG ÁRAI 
 
 

SZÁM MEGNEVEZÉS ELVÉGZENDŐ FELADAT EGYSÉGÁR 

1 

Fagondozás, 
fakivágás 

Alakító metszés, fenntartó metszés, nyesedék elszállítás 3 170 Ft/db 

2 fa kivágása döntéssel, gallyazással darabolással takarítással, 
tönkeltávolítás nélkül, kocsira rakva, 40 cm törzsátmérőig, 
fapótlás (növényanyag + munkadíj) 

24 450Ft/db 

3 Mint előző de emelőkosaras vágással. 40 980 Ft/db 

4 Fatönk eltávolítása, takarítással, a törmelék elszállításával.  5 430 Ft/db 

5 Fapótlás szabványos növényanyaggal, tám építéssel, 
tányérozással, beöntözve, megeredési garanciával.  

13 580 Ft/db 

6 
Vadgesztenye 

növényvédelme 

Vadgesztenye fák (Aesculus) növényvédelmi kezelése a faj 
specifikus Vadgesztenye aknázómoly kártételének 
megelőzése, ill. csökkentése érdekében a Veszprém megyei 
NTSZ rajzás előrejelzése alapján, évente három alkalommal  

81 500 Ft/db 

7 

Űrszelvényezés 
utakon, közutakon 

A metszést a fák nyugalmi időszakában szabad elvégezni. Ettől 

eltérni csak indokolt esetben a tulajdonos hozzájárulásával 

lehetséges. Közutakon, parki murvás utakon, szervizutakon 

450 cm magassági, 75 cm oldalirányú űrszelvény biztosítása 

szükséges. A nyesedék összegyűjtése és deponálása a 

forgalmat nem akadályozó módon 

3 800 FT/db 

8 

Űrszelvényezés 
járdákon, 

gyalogutakon, 
játszótereken 

A metszést a fák nyugalmi időszakában szabad elvégezni. Ettől 

eltérni csak indokolt esetben a tulajdonos hozzájárulásával 

lehetséges. Közutakon, parki murvás utakon, szervizutakon 

220 cm magassági, 75 cm oldalirányú űrszelvény biztosítása 

szükséges. A nyesedék összegyűjtése és deponálása a 

forgalmat nem akadályozó módon 

1 900 Ft/db 

9 
Kandeláber 

muskátli 
dekoráció 

Muskátli kihelyezése egysoros háromrészes tartóba, 
cserépben, viráganyaggal.  

7 240 Ft/db 

10 muskátlik gépi öntözése, tápoldat egyidejű kijuttatásával, vízdíj 
nélkül. 

240 Ft/db 

11 

Többszintes, 
lábon álló 
virágtartók 

Virágoszlop kihelyezése, viráganyaggal, beültetéssel, 
helyszínre szállítva. 

36 220 Ft/db 

12 Többszintes virágtartók kihelyezése, viráganyaggal, 
beültetéssel, helyszínre szállítva. 

21 730 Ft/db 

13 Kihelyezett virágtartók gépi öntözése, tápoldat egyidejű 
kijuttatásával, vízdíj nélkül. 

410 Ft/db 

14 Murvás utak és 
terek fenntartása 

Murvás utak és területek sarabolása a szélek szegélyek 
kiigazításával, nyesedék elszállításával 

6 Ft/m2 

15 
Zászlózás 

Zászlózás a kiemelten kezelendő belvárosi terület útjai 
mentén, zászlók beszerzése nélkül, összegyűjtéssel és 
tárolással. 

63 390 
Ft/alkalom 
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16 Zászlózás a teljes városi útvonal mentén, zászlók beszerzése 
nélkül, összegyűjtéssel és tárolással. 

126 770 
Ft/alkalom 

17 Nyílt vízelvezető 
árkok 
karbantartása 

Vízelvezető árkok takarítása, kaszálása hulladék elszállításával 450 Ft/fm 

18 Szállítás szállítás 3,5 tonna megengedett össztömegű gépjárművel 190 Ft/km 

 

 

 

Várpalota Város zászlózási útvonalai: 
 

Belváros: 
• Gárdonyi utca, Szent István utca, Táncsics utca, Jókai utca 

Honvéd utca, Felsőinkám utca, 
• Kossuth Lajos utca, (8. fő út, Szabadság tér közti szakasz) 

• Szent Imre utca, 

• Szabadság tér, 
• Újlaky utca, 
• Rákóczi Ferenc utca. 

 
 
Teljes városi útvonal: 

• 8-sz főút városi szakasza, 
• Gárdonyi Géza utca, Szent István utca, Felsőinkám utca, 

Jókai utca, Honvéd utca, Táncsics Mihály utca, 
• Kossuth Lajos utca, (8. fő út, Szabadság tér közti szakasz) 
• Szabadság tér, 
• Szent Imre utca, 
• Újlaky utca, 
• Rákóczi Ferenc utca, 
• Inota falu Radnóti Miklós utca, 
• Készenléti lakótelep, buszforduló. 

 

 


