
 

 

Szakmai záró beszámoló az „Eplény község közösségi élettereinek 

fejlesztéséhez eszközök beszerzése 2021” című projektről 
 

 

Projektgazda: Eplény Községi Önkormányzat 8413 Eplény, Veszprémi utca 64. 

Projekt azonosító: 3324035325 

Támogató okirat azonosító: 3368686093 

Regisztrációs szám: 1003273090 

 

1. A megvalósítás helye (eszközök tárolási helye):  

Eplény, Veszprémi utca 62. (hrsz.: 79) 

 

2. A projekt tartalmának a bemutatása  

A beszerzett eszközök felsorolása:  

 

Husqvarna 316 TX AWD RIDER + LH1050 forgókefe (1 db) 

 

Szállító: Iparoscentrum Husqvarna szaküzlet 8420 Zirc, Petőfi S. u. 22. 

Beszerzési ár: 2 959 100 Ft 

 

Reider: 

Gyári szám: 20221200011 

PNC szám: 970542801 

Motorszám: FS481VD82893 (KAWASAKI) 

 

Forgókefe: 

Gyári szám: 20201603227 

PNC szám: 587024601 

 

Erőteljes és sokoldalú szervokormányos Rider, Kawasaki motorral és összkerék (All-

Wheel-Drive) meghajtással. Kiváló választás, akik nagy hatékonyságot, kiemelkedő 

manőverező képességet és tökéletes eredményeket várnak el a Ridertől egész évben. A 

törzscsuklós kormánymű és az előre szerelt vágóasztal intuitív vezetési módot tesz 

lehetővé, nyíráskor nagyon jól elérhető minden felület és a vezetőnek az egész 

munkaterületre nagyon jó rálátása van. Az összkerék meghajtás jelentősen meggyorsítja 

és biztonságossá teszi a haladást az egyenetlen, nedves és csúszós felületen csakúgy, 

mint a lejtőkön. Röviden, ez a Rider egyedülálló vezetési élményt nyújt. Könnyedén 

felszerelhető számos kiegészítő szerszámmal, mint pl. forgókefe, lengőkéses fűnyíró, 

hótoló lap és hómaró, hogy a maximumot hozza ki a gépből egész évben. Remek 
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tulajdonságai, mint pl. a pedállal működtetett hidrosztatikus meghajtás, a könnyen 

elérhető kezelőelemek, fényszórók, forgókefe és a vágóasztal szerviz-pozícióba 

emelése, megkönnyíti a kezelést és a működtetést. 

A fogókefe előre szerelhető tartozéka az alapgépnek. 

 

 Motor gyártója: Kawasaki 

 Nettó teljesítmény / fordulatszámon, energia: 9.6 kW 

 Erőátvitel típusa: Hidrosztatikus, Dual pedal-operation  

 Sebesség előre és hátra: max. 9 km/h 

  Benzines 

 Forgókefe munkaszélessége: 105 cm 

 Szögbeállítási fokozatok: 3 

 Szögbeállítás jobbra és balra 18° 

 

További részletes műszaki és egyéb paraméterek a Husqvarna hivatalos honlapján 

https://www.husqvarna.com/hu megtalálhatók. 

 

a) Husqvarna 545 RX fűkasza (2 db) 

 

Szállító: Iparoscentrum Husqvarna szaküzlet 8420 Zirc, Petőfi S. u. 22. 

Beszerzési ár: 556 260 Ft (278 130 Ft/db) 

Gyári szám (1): 20212001562 

Gyári szám (2): 20212001976 

PNC szám: 996015901 

 

Professzionális, nagy teljesítményű bozótvágó kiváló ergonomikus és manőverezési 

tulajdonságokkal. Az X-Torq® motor nagy erőt és gazdaságos üzemanyag-

felhasználást biztosít. A szár optimális hosszúságú, a szöghajtás 35 fokban áll. Balance 

X hevederrel kényelmes használat. A szögben álló nyél és a komfortfogantyúk kiváló 

fogást és munkapozíciót biztosítanak. 

 

 Lökettérfogat 45,7 cm³  

 Teljesítmény 2,1 kW 

 Üzemanyagtank méret 0,9 l  

 Üzemanyag fogyasztás 450 g/kWh  

 Maximum fordulatszám 9 000 rpm  

 Alapjárat 2 700 rpm  

 Maximális fordulatszámú tengely 8 800 rpm  

 Súly 8.9 kg 
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További részletes műszaki és egyéb paraméterek a Husqvarna hivatalos honlapján 

https://www.husqvarna.com/hu megtalálhatók. 

 

3. A projekt során beszerzett eszközökkel elérni kívánt eredmények bemutatása: 

 

A forgókefés alapgéppel a járdák, az önkormányzati belterületi utak és az aszfaltos kispálya 

karbantartását, míg a fűkaszákkal pedig a zöldfelületű közösségi terek, temető, valamint a 

sportpályák karbantartást kívánjuk hatékonyabban elvégezni, ez utóbbi esetben az Eplény SE 

sportegyesülettel együttműködve. 

Gondozottabb közterületek, közösségi terek, ezáltal élhetőbb környezetet érünk el. Az eszközök 

hozzájárulnak a hatékonyabb munkavégzéshez is, valamint hozzájárulnak a 

környezetvédelemhez is. 

 

4. A projekt indikátorai: 

 

a) Beszerzett eszköz, gép: vállalt érték - 3 

A projekt megvalósítása a pályázatban és a támogatói okiratban foglaltaknak megfelelőn, 

történt meg. Beszerzésre került 1 db Husqvarna 316 TX AWD RIDER + LH1050 forgókefe, 2 

db Husqvarna 545 RX fűkasza, így az indikátor teljesült. 

 

b) Az "A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület teljes 

működési területét lefedő együttműködésekben (egyesületi vagy hálózati 

tagság) való részvétel: vállalt érték – 1 

Az önkormányzat az  "A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület tagja, ennek 

és az együttműködésnek az igazolása a kifizetési kérelemhez becsatolásra került. Ennek 
megfelelő en, az indika tőr teljesü lt. 
 

c) Projektben keretében fejlesztett települések száma: vállalt érték - 1 

A beszerzett új eszközök hozzájárulnak Eplény község megújításához a vonzóbb kültéri 

közösségi életterek fenntartásához, karbantartásához, tehát az indikátor teljesült. 

 

 

d) Az "A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport teljes működési területén 

megvalósítandó projektek száma: vállalt érték – 1 

A projekt az "A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport teljes működési területén 

valósult meg, tehát az indikátor teljesült. 

 

 

5. Pénzügyi, tartalmi szempontok 

 

A projekt megvalósításához szükséges fedezet rendelkezésre állt. A projekt teljes bekerülési 

költsége 3.515.360,- Ft volt, amelyet a megpályázott támogatási összegből 2.988.056,- Ft és 

527.304,- Ft önerőből finanszírozunk. Az utófinanszírozott támogatást az önkormányzat 

megelőlegezte. Az árajánlatok kiválasztásánál a legalacsonyabb, illetve a garanciális 
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és szerviz tevékenységekkel is számolva, az összességében legkedvezőbb ajánlat alapján 

vásároltuk meg az eszközöket. A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és 

költséghatékony módon állítottuk össze. A típusok kiválasztásnál figyelembe vettük, a korábbi 

tapasztalatainkat, a műszaki megbízhatóságot, az esetleges szerviz és garanciális feltételeket, 

valamint a fenntarthatóságot is. 

 

6. Fenntarthatósági szempontok:  

 

A beszerzett eszközök mindegyike megfelel az Európai szabványoknak, a fenntarthatósági 

szempontjából is megfelelőek, az üzemeltetésük viszonylag egyszerű, könnyen elsajátítható a 

kezelésük, amelyre vonatkozóan az önkormányzat rendelkezik megfelelő munkatársakkal. Az 

általános karbantartási igényüket magunk el tudjuk végezni. Az eszközök szervizhálózata pedig 

20 km-es körzeten belül megoldott. 

 

7. Környezetvédelmi, -fenntarthatósági szempontok teljesülése: 

 

Az eszközök a környezetvédelmi előírásoknak megfelelnek. Az új eszközök hozzájárulnak a 

közösségi életterek minőségének a javításához, ez pedig közvetve a településen élő mindegyik 

generációra pozitív hatással lesz. 

 

8. Esélyegyenlőségi szempontok:  

 

A forgókefével felszerelt hatékonyságának köszönhetően, a hagyományos seprésnél, rövidebb 

idő alatt végezhetjük el a közterületi és sportpálya karbantartások, csökkenni fog az élőmunka 

ráfordítás, amelyet eddig leginkább a női munkavállalók végeztek. Csökkenni fog ezáltal a 

fizikai leterheltségük. A beszerzett eszközöknek köszönhetően a közterületek, 

sportlétesítmények gondozottsága tovább javítható, nyírt/kaszált szabadidős területek 

tisztasága a mozgásukban korlátozottak szempontjából is előnyös lesz. Az ápolt környezet már 

önmagában is közérzet javító, a karbantartott sportlétesítmények pedig vonzóbbak lehetnek a 

fiatalok számára is, nagyobb kedvet kaphatnak a testedzésre. 

 

9. Együttműködések: 

 

Az önkormányzat a projekt megvalósítása során együttműködik a LEADER HACS-csal és az 

Eplény SE sportegyesülettel. Aktív Egyesületi tagsági tevékenység: az önkormányzat aktív 

egyesületi tagsággal rendelkezik. Az önkormányzat vállalta, hogy legkésőbb a záró kifizetési 

kérelem benyújtásáig részt vesz legalább 2 alkalommal az "A BAKONYÉRT" Egyesület által 

szervezett fórumon, rendezvényen és fenntartja rendes tagságát, amely vállalásnak eleget 

tettünk. 

A pályázatnak megfelelően, az Eplény SE sportegyesülettel együttműködve tartjuk karban az 

aszfaltos és a füves sportpályát és környezetét.  A kefés Rider géppel az aszfaltos pálya 

tisztítását, portalanítást stb. végezzük. A fűkaszákkal füves sportpálya szegélyeinek, fűnyíró 

gépekkel hozzá nem férhető részeinek a fűnyírását, karbantartást végezzük. A sportegyesület 

pedig a pályát vonalazza, hálókat, kiskapukat és játékeszközöket biztosít a versenyszerű és 
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szabadidős sportoláshoz, köztük az ifjúság hasznos szabadidős tevékenységének 

biztosításához, testedzéséhez. 

 

 

10. Előnyt jelentő szempont megvalósulása: 

 

A hátrányos helyzetűnek tekinthető közfoglalkoztatott munkavállalók is használják ezeket 

az eszközöket, ami javítja a munkafeltételeiket és pszichésen is jótékony hatással van rájuk, 

hogy kézi szerszámok helyett kisgépekkel végezhetik a munkájukat. Ennek köszönhetően 

könnyebb és látványosabb eredményt elérve, több elismerést kapnak az állampolgároktól, ami 

az esélyegyenlőségüket egyértelműen kedvezően befolyásolja. 

 

11. A tájékoztatás, nyilvánosság: 

 

A tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos előírásokat az ÁÚF 10. fejezetnek megfelelően, 

továbbá Széchenyi 2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Kedvezményezettek 

Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató alapján, a honlapon való tájékoztatási kötelezettségnek 

eleget tettünk.  

A támogatás teljes összege nem haladja meg az 50 000 EUR-t így tábla kihelyezésére nem 

vagyunk kötelezettek. 

 

https://epleny.hu/hirek/olvas/264  

 

 

 

https://epleny.hu/hirek/olvas/264
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A záró szakmai beszámolót és a fotódokumentációt a HACS számára is megküldtem. 

 

 

Eplény, 2022. július 6. 

      

  


