
Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2016. január 21-én tartandó nyilvános ülésére 

Tárgy: Javaslat településszintű zöldterület-fejlesztési stratégia kidolgozására 

Előterjesztő: Pajor Károly képviselő 

Melléklet: 2 db árajánlat 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Egy-egy település zöldterülettel, fákkal való ellátottságának szükségessége nem kíván túlzott 

magyarázatot. A klímaváltozás aktualitásán túl számtalan előnyökkel jár: porrészecskék lekötése, 

közlekedés zajai elleni védelem, talajvédelem, árnyékuk általi védelem, illetve passzív és aktív 

rekreáció.  

A települések élhetősége illetve vonzereje szoros összefüggésben van a zöldterületek (fasorok, 

parkok, terek) mennyiségével illetve minőségével.   

Hosszútávra szóló, átgondolt növénytelepítéseket szakszerű zöldterület-fejlesztési koncepció 

elkészítése után, azzal összhangban célszerű elvégezni. A közművek nyomvonalának figyelembe 

vétele mellett a tájjellegnek megfelelő növény fajok jellegzetessége, virágzata, mérete, ültetési 

távolsága, várható életkorának ismerete, a termőhelyi adottságok figyelembe vétele szükséges 

ahhoz, hogy könnyen kezelhető, kevés beavatkozást igénylő esztétikus környezet alakulhasson ki. 

Vámosszabadin időszerű feladat a zöldterületek felmérése illetve fejlesztése: utcáinkra jelenleg nem 

jellemzőek a fák illetve egységes fasorok; parkjaink, köztereink is jellemzően növényzet nélküliek. 

Az előterjesztés mellékletét képezi két árajánlat, melyet két, egymástól független, megfelelő 

referenciákkal rendelkező győri tájépítész mérnöktől kértem. 

Ajánlatok kivonata: 

- Mindkét ajánlatot ugyan arra a feladatra kértem: településünk utcaszintű (belterületi) 

felmérése illetve tervezése, valamint három kiemelt terület megtervezése: Emlékpark, 

Faluház körüli terület, illetve Kossuth utcai sétány 

- Mindkét ajánlattevő közmű helyszínrajzok alapján és azok figyelembe vételével készíti a 

terveket, a közmű helyszínrajz biztosítása az Önkormányzat feladata 

- Kertművek ajánlata: terek: 150eFt, utcák: 290eFt, mindösszesen 440eFt + Áfa. Az ajánlat 

tartalmaz geodéziai felmérést is arra az esetre, ha esetlegesen utak, járdák tervezése is szóba 

jön. Ez tehát opcionális költség.  

- Kovatsis Anita ajánlata: terek: 240eFt, utcák tervezésére becsült maximális összegeket jelölt 

meg, mely a helyszíni bejárás után pontosítandóak, illetve olyan utcák esetében ahol nem 

lehetséges fásítás, nem jelentkező költség. Az ajánlatban példaként van egy kisebb utca és 

egy nagyobb utca megjelölve. 7 db nagyobb utcával (Vámosi krt, Kossuth u., Duna u., 

Széchenyi u., Temető u., Fő u., Bajcsy-Zs. u., Újtelep u) és 10 db kisebb utcával (Béke u., 

Széchenyi utca 5 db mellékutcája, Kertész u., Kiss u., Sziget u. Kökényszeg u.) számolva a 

költség: 1115eFt, mindösszesen (terekkel együtt) 1355eFt + Áfa. 

- Mindkét ajánlattevő rendelkezik környékbeli referenciamunkákkal, mely az ajánlatok 

mellékletét képezi.  



Az árajánlatok áttekintését és megtárgyalását követően javaslom: 

- tájépítész-tervező kiválasztását,  

- településünk teljes, utca szintű feltérképezését, és növénytelepítési terv elkészítését a 

teljesség igényével: minden területet figyelembe véve, ahova biztonságosan, esztétikusan fa, 

fasor, bokor, illetve cserje ültethető 

- három kiemelt közterület tekintetében növénytelepítési terv elkészítését: Emlékpark, 

Kossuth utcai sétány, Faluház körüli terület  

- a tervek elkészülte után cselekvési terv kidolgozását: a 2016 évvel kezdődően három 

egymást követő évre, költségvetési forrás biztosításával a zöldterület-fejlesztés teljes 

megvalósítását 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a téma megvitatására, illetve határozat 

hozatalára. 

 

Határozati javaslat 1. 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kidolgozza Vámosszabadi 

településszintű zöldterület-fejlesztési stratégiáját. Ennek érdekében felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a(z)  … ajánlattevővel Vámosszabadi zöldterület-fejlesztési terveinek elkészítésére a 

szerződést megkösse. A zöldterület-fejlesztés által érintett területek: valamennyi belterületi utca, 

Emlékpark, Szabadi utcai sétány, Faluház előtti terület. 

Határidő: 2016 január 31. 

 

Határozati javaslat 2. 

A Képviselő-testület falhatalmazza a Polgármestert, hogy az elkészülő növénytelepítési tervek 

alapján a 2016-os év tavaszán a költségvetés tárgyalásánál meghatározott összeg erejéig a 

növénytelepítést megrendelje, illetve levezényelje.  

Határidő: 2016 április 10. 

 

 

Vámosszabadi, 2016. január 15. 

Pajor Károly 

önkormányzati képviselő 


