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ELŐTERJESZTÉS  

 

 

Balaton Fejlesztési Tanács által meghirdetett utcafásítási pályázat 

 

 

2021. nyarán a Balaton Fejlesztési Tanács pályázatot hirdetett a klímaváltozás hatásainak kivédése, 

megelőzése érdekében. 

A pályázat lehetőséget adott, hogy önkormányzatok a területükön az éghajlati változások okozta 

hátrányokat próbálják kivédeni zöldítéssel, fák telepítésével, egyéb, környezetet támogató-védő 

beruházással. 

Kéthely Község Önkormányzata - kihasználva a lehetőséget – a település fő, átmenő útján már 

megkezdett fásítás folytatására adta be a pályázatát, mely nem csak a fák telepítését tartalmazza a 

település északi végéig, hanem utcabútorok kihelyezésére is lehetőséget adott. 

 

A pályázatot Önkormányzatunk megnyerte. 

 

A Támogatási Szerződés aláírásra került, mely 2022. április 1. és október 31. közötti kivitelezési 

időpontot tartalmaz. 

Időközben a telepítésre szánt fák beszerzésében akadályok merültek fel, ezért a projekt befejező 

időpontjának módosítására 2022. december 31-i dátumot kérvényezünk a pályázat kiírójától. 

 

A projekt megvalósítása során a Balaton és a Magyari utcák két oldalán 92 db fa kerül elültetésre az 

alábbi megosztásban: 

46 db Fraxinus o. Mecsek (Gömbkőris) 730.250,- Ft és 

46 db Crataegus lev. Pauls Scarlett (Galagonya) 671.830,- Ft. 

 

A fák beszerzése – több ajánlatot figyelembe véve - Palacskó Attila által vezetett Marcali Kertészti 

faiskolából történik. (árajánlat mellékelve) 

 

A fák elültetésének munkálalait 3 db beküldött árajánlat alapján – a legkedvezőbb ajánlati árral - 

Miklovics Roland nyerte meg. (árajánlat mellékelve) 

 

A fák elültetésének költsége mindösszesen: 1.531.559,- Ft, mely az alábbiakat tartalmazza: 

- 36 db fa ültetése 228.600,- Ft 

- 56 db fa ültetése, a tervben előírt gyökérterelő fólia behelyezésével: 711.200,- Ft 

- kiásott föld deponálása, takarítás: 236.159,- Ft 

- gyepesítés a kiásott területen, gyep ültetéskori öntözése, tápanyag adagolással: 355.600,- Ft. 

-  

Az árajánlatban szereplő, 1 év időtartamra vonatkozó öntözési programot a pályázat nem támogatta, 

így az kikerült a megrendelésből. 



Helyette utcabútorok kerülnek megvásárlásra, kihelyezésre az alábbiak szerint: 

 

Az utcabútorok Internetes árkalkuláció és lekért ajánlatok után az ALEX Fémbútor Kft-nél kerülnek 

legyártatásra.  

Ez egy magyar cég, így az árat nem befolyásolja az időközbeni esetleges valuta árfolyam mozgás. 

 

Megrendelésre kerülnek az alábbi bútorok (ajánlat mellékelve) mindösszesen: 909.632,- Ft-ért 

- 1 db 1 oldalas, 4 személyes kerékpártámasz 104.546,- Ft/db, 

- 2 db kétoldalas kerékpár tároló 109.484,- Ft/ db, 

- 5 db kültéri hulladékgyűjtő 111.923,- Ft/db áron, melyet  

- 26.505,- Ft-os költségért telephelyünkre szállít a gyártó. 

 

A pályázati önerő az Önkormányzat részéről a 11/2021. (VII.27.) számú képviselő-testületi határozat 

alapján: 1.800.000,- Ft. 

 

 

 

 

Kéthely, 2022. március 22. 

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

                                                                                       Molnár Balázs 

            polgármester  

 

 

 

 

 

 

 

Határozat javaslat: 

 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a pályázati kiírásnak 

megfelelő fa telepítéssel kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete hatáskörében eljárva hozzájárul, hogy: 

 

- a fák megvétele Palacskó Attila Marcali kertészetéből történjen. 

 

- a fák elültetésével Miklovics Roland egyéni vállalkozó legyen megbízva. 

 

- Fémbútor Kft-nél az utcabútorok megrendelésre kerüljenek. 

 

 

Felelős:   Molnár Balázs polgármester 

Közreműködik:  Szilágyi Erika vezető főtanácsos 

Határidő:  folyamatos 

 








