
 

Projektismertető 

 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata a 4079-8/2021/HERMAN ügyiratszámon 

nyilvántartott Támogatói Okirat értelmében támogatást nyert a ZP-1-2021 kódszámú 2021. évi 

Zártkert Program felhívás keretében. 

 

A projekt összköltsége bruttó: 16.648.981.- Ft 

Igényelt támogatás: 16.648.981.- Ft 

Önerő: 0.- Ft 

 

 

A projekt megvalósítási helyszínei: Hosszúpályi, 2002 hrsz-ú földút (Olga-kert) és a 2190 

hrsz dűlőút valamint a 2049 hrsz zártkerti ingatlan és a 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 „Elérhető, élhető Olga-kert” 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 megvalósulási helye a Hosszúpályi, 2002 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út, mely 

a 4808-as számú országos úthoz csatlakozik a 0768 hrsz-ú szintén önkormányzati úttal, melyen 

keresztül 1,3 km távolgságon belül érhető el a település belterülete. A fejlesztés során a 2190 

hrsz-ú dülőút is zúzottkő terítést kap 289 méter hosszan és 3 méter szélességben, mely által a 



 

kertrészek közötti átjárás is könnyített lesz. A 2002-es hrsz-ú út a 0768-as csatlakozásától a 

2059/5-ös hrsz-ú út csatlakozásáig lett ebben az ütemben kivitelezve, mely körülbelül 400 

méteres szakasz és 3 méter széles. A két szakaszba Z0/63 Zúzottkő 1037 tonna, míg Z0/22 

Zúzottkő 207 tonna mennyiségben, került az útalap elhelyezésre. 

A beruházás költsége:  

Z0/63 zúzottkő, 1037 t, 9.400.- Ft/t nettó egységárral összesen nettó: 9.747.800.- Ft, bruttó 

összesen: 12.379.706.- Ft. 

Z0/22 zúzottkő, 207 t, 8.800.- Ft/nettó egységárral összesen nettó: 1.821.600.- Ft, bruttó 

összesen: 2.313.432.- Ft. 

Mindösszesen a zúzottkő és szállítása: 14.693.138.- Ft. 

A zúzottkő depózást követően önkéntesek, a zártkertek ingatlantulajdonosai és az 

önkormányzat alkalmazottainak bevonásával kerül ki az érintett útszakaszokra, a 

tereprendezést követően. A tervezés, előkésztés során arra törekszik az önkormányzat, hogy az 

üzemeltetési költség minimalizálásra kerüljenek, úgy alakítja ki az út szerkezetét, hogy az a 

környező terepből kiemelkedjen. Ezzel a pályaszerkezet víztelenítése is megoldottá válik.  

 

 

Az 5. célterülethez kapcsolódó fejlesztés bemutatása: 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló 2049 és 2050-s hrsz-ú zártkerti 

ingatlanok, melyekn jelenleg már honos és tájjelegű szőlőfajták és gyümölcsfák vannak 

telepítve. Jelen projekt keretében további szőlőoltványok 300 db rizling és 50 db Ilonka 

konténeres körtefa került telepítésre. 

Ilonka konténeres körtefa: nettó 4.000.- Ft/db egységár, bruttó összesen: 254.000.- Ft 

Rizling konténeres szőlőoltvány: 3.000.- Ft/db egységár, bruttó összesen: 1.143.000.- Ft 

- A talaj előkészítéséhez és a növényápoláshoz szükséges anyagok (műtrágya gyomírtó, 

talajfertőtlenítő, gombaölő, összesen nettó 211.700.- Ft, bruttó összesen: 268.844.- Ft 

Az 5. célterület összesen bruttó: 1.665.844.- Ft 

A gyümölcsfák telepítését az önkormányzat foglalkoztatottai teszik majd meg.  

A projekt teljes bruttó költsége: 16.648.981.- Ft, az 1. célterületre igényelt támogatás összege 

bruttó: 14.693.138.- Ft, az 5. célterületre igényelt támogatás: 1.411.844.- Ft, projektelőkészítés 

költsége: 289.999.- Ft. 

 

Fentiek alapján a projekt összköltsége bruttó 16.648.981.- Ft. 

 

 

 

Képek a fejlesztésről: 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


