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Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata a 2162-8/2019/HERMAN ügyiratszámon 

nyilvántartott Támogatói Okirat értelmében támogatást nyert a ZP-1-2019 kódszámú 

2019. évi Zártkert Program felhívás keretében. 

Projekt összköltsége bruttó 11 227 766 Ft 

Igényelt támogatás összege bruttó 9 995 994 Ft 

Önerő: 1 231 772 Ft 

 

A projekt megvalósítási helyszínei: Hosszúpályi, 0768 hrsz-ú földút (Olga-kert), 2049 hrsz 

zártkerti ingatlan, 2050 hrsz zártkerti ingatlan. A fejlesztés közvetlen célja a Hosszúpályi 

külterületén található zártkert infrastrukturális fejlesztése, a zártkerti ingatlanok elérhetőségét 

javító külterületi út fejlesztése, tájjellegű szőlő- és körtefa telepítése saját tulajdonú zártkerti 

ingatlanokon. 

 

Az Infrastrukturális fejlesztés megvalósítása az Olga-kertben című projekt során az 

alábbi tevékenységek valósultak meg: 

 

1. célterület: külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, 

kapcsolódó út, földút, valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését biztosító 

(nyílt, felszíni) csatornahálózat karbantartásához kapcsolódó fejlesztések (kivéve erőgépek és 

eszközbeszerzés) 

5. célterület: területrendezés, gyümölcsfa-és/vagy szőlőtelepítés. 

 

Az 1. célterülethez kapcsolódó fejlesztés részletes ismertetése: 

A fejlesztés megvalósítási helye a Hosszúpályi, 0768 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú út, mely 

a 4808 számú országos úthoz csatlakozik, amelyen keresztül 1,3 km távolságon belül érhető el 

a település belterülete. A fejlesztéssel érintett út hossza 822 méter, szélessége 3,6 méter. A 

fejlesztéssel érintett út másik végpontja közvetlenül eléri az Olga-kertet, melynek területe 

24,0461 ha, ahol 224 db 700-1200 nm közötti parcella található. 

A beruházás során a 0768 hrsz-ú út 25 cm rétegben M63 zúzott kővel, további 5 cm rétegben 

M22 zúzottkővel került ellátásra.  

A beruházás költsége: 

- M63 zúzottkő, 1065 t, 6 000 Ft nettó egységárral, összesen nettó 6 390 000 Ft, összesen bruttó 

8 115 300 Ft, 

- M22 zúzottkő, 296 t, 5 260 Ft nettó egységárral, összesen nettó 1 556 960 Ft, összesen bruttó 

1 977 339 Ft, 

mindösszesen bruttó 10 092 639 Ft. 
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A szükséges anyag helyszíni depózását követően közfoglalkoztatottak és önkéntesek 

bevonásával került bedolgozásra.  A tervezés, előkészítés során nagy figyelmet fordított az 

önkormányzat arra, hogy a fenntartási időszak alatt minél kevesebb költség ráfordítással 

lehessen az utat üzemeltetni. Ezért a meglévő alkalmatlan talaj eltávolításával, töltésépítésre 

alkalmas talaj beszállításával olyan töltésalap került megvalósításra, mely a pályaszerkezetet 

kiemeli a terepből. Ezzel az épített pályaszerkezet víztelenítését is megoldottá vált. Árok építése 

emiatt elhagyható. Mivel a földút erdőn keresztül halad, ezért a vizek összegyűjtése, elvezetése 

káros hatással lenne a növényzetre. 

 

 

Az 5. célterülethez kapcsolódó fejlesztés bemutatása: 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata megvásárolta a 2049 és 2050 hrsz-ú zártkerti 

ingatlanokat. Az Olga-kerti zártkerti ingatlanok mintegy 50%-a áll jelenleg művelés alatt. Az 

önkormányzat a területvásárlással, szőlő-és gyümölcsös telepítésével ösztönözni kívánja a 

zártkerti tulajdonosokat hasonló tevékenység végzésére, területük művelésére. Ennek 

érdekében az alábbi honos és tájjellegű fajták telepítése valósul meg, figyelembe véve a zártkert 

homokos jellegét: 

- Vilmos körtefa telepítése: 50 db, 3 550 Ft/db nettó egységáron, összesen bruttó 225 425 Ft, 

- Ilonka körtefa telepítése: 50 db, 3 550 Ft/db nettó egységáron, összesen bruttó 225 425 Ft, 

- szőlő telepítése: 300 db, 850Ft/db nettó egységáron, összesen bruttó 323 850 Ft, 

- műtrágya, gyomirtó, talajfertőtlenítő, gombaölő, összesen nettó 183 800 Ft, bruttó 233 427 Ft, 

- tereprendezés, bruttó 127 000 Ft. 

Az 5. célterület költsége mindösszesen bruttó 1 135 127 Ft. 

A gyümölcsös telepítése magában foglalja az alábbiakat: 

- fa-, növényzetirtás, gyomirtás, 

- alap és trágyázásra ültetés együttes kivitelezésével, 

- az ültető gödrök és környezetének talajfertőtlenítése szükséges. 

A munkálatok végzése közfoglalkoztatottak és önkéntesek bevonásával történt meg. 

 

Fentiek alapján a projekt összköltsége bruttó 11 227 766 Ft, melyből az igényelt támogatás 

összege bruttó 9 995 994 Ft, önerő 1 231 772 Ft, az 1. célterületre igényelt támogatás összege 

8 996 121 Ft, az 5. célterületre igényelt támogatás összege pedig 999 873 Ft. 

 

 

Képek a fejlesztésről: 
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