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E L Ő T ER J E S Z T É S 
 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 22-én tartandó 
ülésére a Hunyadi utcai fásításhoz facsemeték beszerzéséről. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évi költségvetés beruházás 
táblázata szerint betervezett 1.500.000 Ft-ot út menti fásításra. 
A fák fajtájáról egyeztettem egy helyi kertészetben jártas szakemberrel, és a képviselő társakkal 
is. 
A csemeték beszerzésére három ajánlatot kértem be, melyek alapján a legkedvezőbb ajánlatot a 
Marcali székhelyű Ginkgo Kertészet adta.  
A csemetékre adott ajánlat az alábbiak szerint alakulna: 
Crataegus  Paul's Scarlett 6/8   szgy. bruttó 6.350,- Ft (Galagonya) 50 db 
Prunus serr. Kiku Shidare Sakura 8/10 szgy. bruttó 7.620,- Ft (Japáncseresznye csüngő) 50 db 
Fraxinus o. Mecsek 8/10 szgy. bruttó 7.620,- Ft (Gömb kőris) 100 db 
 
Az első kettő virágzó fajta, kb. 50-50 db-ra lenne szükségünk, valamint 100 db Gömb kőrisre. 
Ezeket vegyesen ültetnénk, egy virágzó, és egy zöld. Az első szakaszra település déli végétől a 
Honvéd utcáig a keleti oldalon a japáncseresznye gömb kőris felváltva, majd a Honvéd-Arany 
János utcák közti szakaszra galagonya, gömb kőris felváltva. 
Az előzetes számítások szerint erre a szakaszra szükség lenne a 200 db facsemetére. 
A költségek alakulása miatt viszont meg kell jegyezni, hogy szükséges lesz beszerezni nagy 
mennyiségű fakarót is a csemeték mellé, locsolás segítő perforált öntöző csővet, valamint a 
törzs védelmére vagy műanyag csövet, vagy speciális törzsvédő hálót. Ezeknek a beszerzése 
kb. 200.000 Ft-ba fog kerülni a csemetéken felül. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiek megtárgyalására és amennyiben egyet értenek 
javaslatommal, az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 
 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t 
 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
Hunyadi utcai keleti oldalán fásításhoz szükséges facsemeték beszerzésére a Ginkgo 
Kertészeti Áruda Kft-től összesen 1.460.500 Ft értékben, valamint az ültetéshez 
szükséges egyéb kiegészítő eszközök beszerzésére. 
Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
szerződések megkötésére. 

 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: 2016. október 31. 
 

 
Kéthely, 2016. szeptember 15.    
                                                                                                         Molnár Balázs                                 
                                                                                                            polgármester 








