
Beszámoló 

Kommunális Eszközök Beszerzése Újszilváson 

 

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a HAJT-A Csapat Egyesület működési területére 

meghirdetett, VP6-19.2.1.-41-9-21 kódszámú, HAJT-A Csapat Egyesület - Helyi fejlesztések 

támogatása című felhívás alapján Újszilvás Község Önkormányzata mint támogatást igénylő 

2021.11.08-án támogatási kérelmet nyújtott be. 

Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága mint Támogató a támogatási kérelmet támogatásra 

alkalmasnak minősítette ( 3323762448 projekt azonosító, 3354853315 iratazonosító szám). 

A projekt során Újszilvás Község Önkormányzata új, első üzembehelyezésű pótkocsit, vontatott 

tartály kocsit és kistraktort (adapterekkel) szerzett be. Ezzel olyan eszközökre tett szert, amellyel a 

település kommunális és zöldterület karbantartási munkáit el tudja látni. 

Szükségünk volt egy olyan kistraktorra, amelyre rögzíthetünk utcaseprő és hótoló adaptereket is. A 

szükségletek kielégítésére alkalmas eszközök kiválasztásában műszaki szakemberek segítettek és 

meghatározták azt is, hogy mely típusú eszközök kerüljenek ajánlatbekérés tárgyává. Így került 

kiválasztásra a HUSQVARNA TC 242TX multi funkciós kis munkagép, amelyhez só- és műtrágyaszóró; 

hótolólap; gyep-/talajlazító; utcaseprő adaptereket is kértünk, Majevica M486 6m3-es tartálykocsi, 

amely öntözésre alkalmas, illetve egy Metal-Fach T710/2 8 tonnás kéttengelyes pótkocsi. 

A projektünk tehát három darab eszköz beszerzéséből áll. A fejlesztés eredményeként beszerzésre 

kerülő eszközök a településen felmerülő közterület karbantartási munkákra lesznek alkalmasak, úgy 

mint a fűnyírás, gyep és talajlazítás, utcaseprés, tél idején só szórás és hótolólappal való 

utcatakarítás. A pótkocsi segítségével a keletkező zöldhulladék elszállítható, illetve az egyéb 

fejlesztések során létrejövő kinyert hulladékok elszállítására is alkalmas, hiszen teherbírása 8000 kg. 

A beszerzésre kerülő tartálykocsival lehetséges lesz víz és műtrágya szállítása, amely alkalmas az 

Önkormányzat területén található növények öntözésére és tápanyag utánpótlására!  

Az elérni kívánt cél tehát olyan eszközök beszerzése, amelyek alkalmasak a zöldterületek és egyéb 

közterületeink karbantartására.  

Minden települést meghatároz a róla alkotott első benyomás, az a kép, amelyet elsőként a 

közterületek jellege ad az odalátogatóknak számára. 

 A fejlesztés így hozzájárul a településkép minőségének javulásához. Ezen eszközök tehát alkalmasak 

a település szintű feladatok ellátására és hosszú évekig Újszilvás Község Önkormányzata 

használatában maradhatnak. 
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