
Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2016. február 16-i ülésére 

Kísérleti jelleggel létrehozandó, befektetési célú fenyőfa ültetvény telepítése 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Javaslatot teszek kísérleti jelleggel létrehozandó, befektetési célú fenyőfa ültetvény telepítésre. 
A piacon 100 Ft alatt lehet beszerezni 4 éves fenyő csemetéket, melyeket a kívánt mérettől 
függően további 4-6 év múlva lehet kiárusítani karácsonyfának.  

Az alábbi kalkuláció 1000m2-es területre vonatkozik, négyzetméterenként 1db fával számolva.  

  
Beszerzés Eladás 5-6 év múlva 

4 éves csemete beszerzési ktg Eladási eár (~2m) Eladási ár 
Luc 300 db 50 Ft 15 000 Ft 3 000 Ft 900 000 Ft 
Ezüst 400 db 60 Ft 24 000 Ft 6 000 Ft 2 400 000 Ft 
Normand 300 db 150 Ft 15 000 Ft 8 000 Ft 2 400 000 Ft 
összesen 1 000 db   54 000 Ft   5 700 000 Ft 

Kertészeti ajánlatok a szakszerű telepítésre és kezelésre: 
 ültetésre 100e és 150eFt árajánlatot kaptunk két győri kertészettől 
 éves fenntartásra (4 alkalom fűnyírás + 1 permetezés) az ajánlat: 113eFt 

Lehetséges önkormányzati földterületek erre a célra: 

- Széchenyi utcai építési telek, melynek mérete 1200 m2 körüli, melyből 200 m2-t fenn 
kellene tartani esetleges más célra.  

- 015/5 hrsz. szántó, a Rét utca mögött, az Ötöles út környékén 
- 0261/4 hrsz. szántó, a 14-es út mellett, a Bácsai szárító leágazása mellett 

Javaslom a Széchenyi utcai építési telket, jelenleg kihasználatlan, konkrét terv nincs a 
hasznosításra, további előnye, hogy „szem előtt van”, nem szükséges bekeríteni sem. 

Egyéb megfontolások: 

- az első évben időjárás függvényében öntözés szükséges, ez önkormányzati erőforrással 
megoldható 

- a kalkulációban szereplő eladási ár a jelenlegi piaci ár kb. 50%-a, így a kalkuláció 
megfelelő tartalékkal is rendelkezik.  

- értékesítéskor helyi lakosoknak lehetséges lenne kedvezményes árat biztosítani 
- a faluban nem foglalkozik hasonlóval senki, helyi üzleti érdeket tehát nem sért 
- rendkívül nagy megtérülési ráta 
- a várható bevétel megteremtheti a lehetőségét önkormányzati cég létrehozásának is, 

melynek előnyei már számos alkalommal felmerültek 
- fenyővel a munka: gyomirtózás évente 5x, plusz 1 x a fenyő élete során komplex 

műtrágya, javasolt ültetés: március 1-ig, forrás: http://www.fenyofa.hu 
- kockázat: a minimális befektetés mértéke alapján elhanyagolható a kockázat 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a téma megvitatására. 
Vámosszabadi, 2017. február 10. 

Pajor Károly, önkormányzati képviselő 


