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I. ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
Tétel: Mennyiség:
Meglévő fehér színű terelővonal eltávolítása marással (Ipar utcában)
(A hossz számítógépes hosszmérés alapján) (7,2/3)×0,12= 0,3 m2
Meglévő fehér színű záróvonal eltávolítása marással (Ipar és Hold utcában)
(A hossz számítógépes hosszmérés alapján) 27,1×0,12= 3,3 m2
Meglévő fehér színű, balos irányjelző nyíl eltávolítása marással (Ipar utcában)
(1 db felülete 0,8 m2) 2 db×0,8= 1,6 m2
Meglévő fehér színű, jobbos irányjelző nyíl eltávolítása marással (Ipar és Hold utcában)
(1 db felülete 0,8 m2) 7 db×0,8= 5,6 m2

II. FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK
Tétel: Mennyiség:
Közúti jelzőtábla oszlop eltávolítása jelzőtáblákkal együtt,
monolit betontömb alapozással (d=60 mm) 1,0 db
Közúti jelzőtábla oszlop elhelyezése monolit betontömb alapozással
(horganyzott acélból, átm.: 76 mm ) 10,0 db
"Kerékpárosok" veszélyt jelző tábla elhelyezése oszlopra (D=600 mm; EG fóliázás;
fenol műgyanta bevonatú, rétegelt lemez 
alapanyagú lemezből), (a 11. sz. főúthoz 10,0 db
"Egyéb veszély" veszélyt jelző tábla elhelyezése oszlopra (D=600 mm; EG fóliázás;
fenol műgyanta bevonatú, rétegelt lemez 
alapanyagú lemezből, 3 hónapra), (a 11. sz. 
főúthoz csatlakozó önkormányzati utakon) 10,0 db
"Elsőbbségadás kötelező" jelzőtábla elhelyezése oszlopra (D=600 mm; EG fóliázás;
fenol műgyanta bevonatú, rétegelt lemez 
alapanyagú lemezből), (a Hold utcában) 1,0 db
"Mindkét irányból behajtani tilos" jelzőtábla elhelyezése oszlopra (D=600 mm; EG fóliázás;
fenol műgyanta bevonatú, rétegelt lemez 
alapanyagú lemezből), (a Hold utcában) 2,0 db
"Kötelező haladási irány (egyenesen)" jelzőtábla elhelyezése oszlopra (D=600 mm; EG fóliázás;
fenol műgyanta bevonatú, rétegelt lemez 
alapanyagú lemezből), (a Hold utcában) 2,0 db
Négyzet alakú kerékpáros útirányjelző tábla elhelyezése oszlopra (D=450 mm; HI fóliázás;
fenol műgyanta bevonatú, rétegelt lemez 
alapanyagú lemezből), (az Ipar utcánál) 2,0 db
"Kötelező haladási irány kerékpárosoknak (egyenesen és balra)" jelzőtábla elhelyezése oszlopra
(D=450 mm; EG fóliázás; fenol műgyanta 
bevonatú, rétegelt lemez alapanyagú 
lemezből), (a Hold utcában) 1,0 db
"Kivéve kerékpár" jelzőtábla elhelyezése oszlopra (350×350 mm; EG fóliázás;
fenol műgyanta bevonatú, rétegelt 
lemez alapanyagú lemezből), (a Hold utcában) 1,0 db
"Forgalmi rend változás" jelzőtábla elhelyezése oszlopra (350×175 mm; EG fóliázás;
fenol műgyanta bevonatú, rétegelt lemez 
alapanyagú lemezből, 3 hónapra), (a 11. sz. 
főúthoz csatlakozó önkormányzati utakon) 10,0 db
Meglévő fehér színű "Záróvonal" burkolati jel újrafestése tartós jelből, gépi erővel
(A hossz számítógépes hosszmérés alapján), 
(a 11. sz. főúthoz csatlakozó önkormányzati 
utakon) 222,2×0,12= 26,7 m2
Meglévő fehér színű, 2,00/4,00 m osztásközű "Terelővonal" burkolati jel újrafestése
tartós jelből, gépi erővel (A hossz 
számítógépes hosszmérés alapján), (a Fulco 19,8×0,12= 2,4 m2
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Meglévő fehér színű, "Gyalogos-átkelőhely" burkolati jel újrafestése tartós jelből, kézi erővel
(Számítógépes területmérés alapján), (a 11. sz. 
főúthoz csatlakozó önkormányzati utakon) 340,1 m2
Meglévő fehér színű, "Helyzetjelző vonal (kötelező megállás helye)" burkolati jel újrafestése
tartós jelből, kézi erővel (Számítógépes terület-
mérés alapján), (a 11. sz. főúthoz csatlakozó 
önkormányzati utakon) 17,6 m2
Meglévő fehér színű, "Helyzetjelző vonal (megállás helye)" burkolati jel újrafestése
tartós jelből, kézi erővel (Számítógépes terület-
mérés alapján), (Egres úton és Egres utcában) 2,3 m2
Meglévő fehér színű, "STOP" burkolati jel újrafestése tartós jelből, kézi erővel
(1 db felülete 2,45 m2), (a Lidl kijáratánál és a 
Möller István utcában) 2 db×2,45= 4,9 m2
Meglévő fehér színű, balos irányjelző nyíl újrafestése tartós jelből, kézi erővel
(1 db felülete 0,8 m2), (a Vasúti villasoron, a
Fulco deák (2 db) és az Ady Endre utcában)4 db×0,8= 3,2 m2
Meglévő fehér színű, jobbos irányjelző nyíl újrafestése tartós jelből, kézi erővel
(1 db felülete 0,8 m2), (a Vasúti villasoron és 
az Ady Endre utcában) 2 db×0,8= 1,6 m2
Meglévő fehér színű, egyenes és jobbos irányjelző nyíl újrafestése tartós jelből, kézi erővel
(1 db felülete 1,15 m2), (a Fulco deák utcában) 2 db×1,15= 2,3 m2
Meglévő fehér színű "Forgalom elől elzárt terület" burkolati jel újrafestése tartós jelből, gépi erővel
(Számítógépes területmérés alapján), (a Fulco 
deák és az Ady Endre utcában) 15,6 m2
Meglévő sárga színű "Utat keresztező kerékpárút" burkolati jel újrafestése 2-szer fújt,
oldószeres festékkel, kézi erővel
(Számítógépes területmérés alapján) 22,3 m2
12 cm széles, fehér színű, folytonos "Záróvonal" burkolati jel készítése tartós jelből, gépi erővel
(A hossz számítógépes hosszmérés alapján) 77,6×0,12= 9,3 m2
12 cm széles, fehér színű, 2,00/4,00 m osztásközű "Terelővonal" burkolati jel készítése
tartós jelből, gépi erővel (A hossz 
számítógépes hosszmérés alapján), (Ipar és (2+22,7/3)×0,12= 1,2 m2
12 cm széles, fehér színű, 1,50/1,50 m osztásközű "Terelővonal" burkolati jel készítése
tartós jelből, gépi erővel (A hossz 
számítógépes hosszmérés alapján), (az Ipar (6,0/2)×0,12= 0,4 m2
50 cm széles, fehér színű "Helyzetjelző vonal (kötelező megállás helye)" burkolati jel készítése
tartós jelből, kézi erővel
(A hossz számítógépes hosszmérés alapján)25,7×0,5= 12,9 m2
Fehér színű, "Irányjelző nyíl (balos)" burkolati jel készítése tartós jelből, kézi erővel
(1 db felülete 0,8 m2), (az Ipar utcában) 2 db×0,8= 1,6 m2
Fehér színű, "Irányjelző nyíl (jobbos)" burkolati jel készítése tartós jelből, kézi erővel
(1 db felülete 0,8 m2), (az Ipar utcában) 2 db×0,8= 1,6 m2
Fehér színű, "Elsőbbségadás kötelező" burkolati jel készítése tartós jelből, kézi erővel
(1 db felülete 0,9 m2), (Egres úton és Egres 
utcában) 2 db×0,9= 1,8 m2
Fehér színű, "STOP" burkolati jel készítése tartós jelből, kézi erővel
(1 db felülete 2,45 m2), (a Hold utcában) 1 db×2,45= 2,5 m2
12 cm széles, sárga színű, folytonos "Záróvonal" burkolati jel festése 2-szer fújt,
oldószeres jelből, gépi erővel (A hossz számító-
gépes hosszmérés alapján), (a Hold utcában)21,9×0,12= 2,6 m2
20 cm széles, sárga színű "Helyzetjelző vonal (kötelező megállás helye)" burkolati jel festése
2-szer fújt, oldószeres jelből, kézi erővel
(A hossz számítógépes hosszmérés alapján), 
(a Hold utcában) 1,6×0,2= 0,3 m2
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Sárga színű, "Elsőbbségadás kötelező" burkolati jel festése 2-szer fújt, oldószeres jelből,
kézi erővel (1 db felülete 0,4 m2), 
(a Hold utcában) 1 db×0,4= 0,4 m2
Sárga színű kerékpáros nyom burkolati jel festése 2-szer fújt, oldószeres jelből, kézi erővel
(I. típus, 1 db felülete: 1,10 m2) 148 db×1,10= 162,8m2
Sárga színű kerékpáros nyom burkolati jel festése 2-szer fújt, oldószeres jelből, kézi erővel
(II. típus, 1 db felülete: 0,75 m2) 420 db×0,75= 315,0 m2
Sárga színű kerékpáros piktogram festése balra kanyarodást mutató irányjelző nyíllal
2-szer fújt, oldószeres jelből, kézi erővel
(1 db felülete: 0,60 m2), (a Fulco deák és a 
Hold utcában) 2 db×0,60= 1,2 m2
Sárga színű kerékpáros piktogram festése jobbra kanyarodást mutató irányjelző nyíllal
2-szer fújt, oldószeres jelből, kézi erővel
(1 db felülete: 0,60 m2), (a Kalászi útnál és az 
Ipar utcában) 10 db×0,60= 6,0 m2
Sárga színű kerékpáros piktogram festése az egyenes irányt és a jobbra kanyarodást mutató
irányjelző nyíllal 2-szer fújt, oldószeres jelből, 
kézi erővel (1 db felülete: 0,70 m2), (a Telep 
utcánál) 4 db×0,70= 2,8 m2
Sárga színű, indirekt balra kanyarodást jelző kerékpáros piktogram festése
felülete: 0,65 m2), (a Fulco deák, a Hold, az 
Egres utcai és az Egres úti csomópontnál) 13 db×0,65= 8,5 m2
Sárga színű kerékpáros piktogram festése balra mutató nyíllal (előretolt kerékpáros felálló helynél)
2-szer fújt, oldószeres jelből, kézi erővel
(1 db felülete: 0,55 m2), (a Szentlászlói úti, az 
Egres utcai és az Egres úti csomópontnál) 3 db×0,55= 1,7 m2
Tervezett UNI-ROAD 80/60-2,0 K 1050 kg közúti terelőelem kihelyezése
(színezett, fehér-vörös sávok) 2,0 db
Tervezett UNI-ROAD 80/60-2,0 K 1050 kg közúti terelőelem kihelyezése
(színezés nélküli) 2,0 db
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