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Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
 

A határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 



 
 

E L ŐT E R J E S Z T É S 

 
 
Tárgy:   Javaslat ágaprító gép beszerzésére. 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 

I. Jelenlegi helyzet a Budakalászon keletkező fás szárú növényi 
hulladékok kezelését illetően 
 

A város közterületein álló fák gallyazásából, kivágásából keletkező 
anyag útja: 
 

1.) a 8-10 cm átmérőnél kisebb gallyak a Saubermacher-
Bicske által kihelyezett konténerbe kerülnek aprítás 
nélkül, ebből kifolyólag térfogatuk igen nagy. A 
szolgáltató rendszeresen panaszkodik, hogy a konténereit 
nem megfelelő súlyú anyaggal töltjük meg, így a szállítás 
nem költséghatékony. 

2.) a kb. 10 cm-nél vastagabb ágak fűrésszel és fejszével való 
darabolás után a lakosság körében kerülnek kiosztásra 
fűtési célzattal. 

3.) a levágott gallyak szállítása szintén nehézkes, sok fuvar 
szükségeltetik. Ezért a faanyag sokáig áll a közterületen, 
így zavarva a lakosok esztétikai érzéseit. A kupacok 
környékén gyakran jelennek meg kisebb illegális 
hulladéklerakatok, melyek eltávolítása szintén a hivatal 
feladata. 

 
II. Ágaprító gép szükségessége, faapríték elszállítása 

 
1.) a rönkfaként helybéli tüzelésre (fűtésre) szánt 10 cm-nél 

nagyobb átmérőjű faanyag használata kiváló megoldás 



környezetvédelmi és gazdasági szempontból egyaránt, 
ennek módosítása nem javasolt. 

2.) a kb. 10 cm-nél kisebb átmérőjű, fűtési célzattal nem 
hasznosított gallyak aprítás után könnyen konténerbe 
táplálhatók. A szolgáltató hetente kétszeri konténerürítést 
biztosít. Ezzel biztosítja a helyben keletkezett anyag 
maradéktalan elszállítását térítésmentesen. 

3.) a vontatható ágaprító biztosítja a levágott gallyak gyors 
eltakarítását, kevesebb fordulóval történő elszállítását. 

 
III. Apríték egyéb célú felhasználása 

 
Gazdasági és környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve az 
optimális cél, hogy a helyben keletkező anyagok helyben 
hasznosuljanak. 
 

1.) faapríték felhasználása megfelelő mértékű szikkasztás 
után talajtakarásra (mulcsozás). Parkokban, 
virágágyásokban, játszótereken, egyéb zöldfelületi 
rendszerekben használható. Ezzel megspórolható a 
körülbelül 2000-3000 HUF/m3 ill. a több mint 10000 
HUF/tonna ár. 

2.) szakmai szempontból hosszú távon a város nagy 
zöldfelületi indexe miatt egy komposztálótelep 
szükségessége egyértelmű. A telepet műszaki és 
logisztikai szempontból szükséges a hulladékudvarral 
összekapcsolni, így létre jönne a városban egy komplex 
hulladékkezelő és –hasznosító telep. A keletkezett 
aprítékot itt lehetne hasznosítani. 

3.) faapríték értékesítése 
a.) kertészeti termékként (talajtakarás) 
b.) fűtőanyagként 
c.) fűtőanyagként erőműveknek (a távolság, a 

kiszámíthatatlan mennyiségű és időpontú 
keletkezés, valamint a felvásárlási korlát elérése 
miatt bizonytalan). 

4.) helyi hőellátás kielégítése hasábfa és apríték tüzelésére 
alkalmas vegyes üzemeltetésű kazánokkal. Budakalász 
Város Települési Környezetvédelmi Programjának 2011-
es felülvizsgálatában (29-30. old. 4. táblázat) a Sporttelep 
és a Szentistvántelepi Általános Iskola fűtését is 
biomasszával tervezik megoldani a jövőben.  

 



 
 
 

IV. Ágaprítógép árajánlatok 
 

A lentebb táblázatba foglalt gépek 10-12 cm-es ágvastagságig 
használhatók, közúti vontatásra alkalmas alvázzal szereltek, önálló 
motorral hajtottak. Az árak tartalmazzák a helyszínre szállítást, a 
beüzemelést és a betanítást. 
A részletesebb műszaki adatok az árajánlatokban megtekinthetőek, 
ezek márkánként és típusonként eltérőek. 
 
 

Ajánlatevő cég - típus Ár 

Használt gép beszámítás Összesen 
(bruttó) Seprőgép adapter Műtrágyaszóró 

Agrolánc Kft. - Caravaggi BIO 
230 

2.280.000 
HUF+ÁFA 400.000 HUF+ÁFA 150.000 HUF+ÁFA 2.162.500 HUF 

JP-Engine Kft. - Scliesing 
105MX 

6.980.000 
HUF+ÁFA - - 8.725.000 HUF 

JP-Engine Kft. - Tünissen 180M 
3.980.000 
HUF+ÁFA - - 4.975.000 HUF 

Royal-Kert Kft. - Negri Bio R255 
3.810.000 
HUF+ÁFA - - 4.762.500 HUF 

Royal-Kert Kft. - Negri Bio R225 
2.180.000 
HUF+ÁFA - - 2.725.000 HUF 

 
 
A zöldfelületi közbeszerzés (parkok, virágosítás, játszóterek, fasorok, gátak) 
lefolytatása után az előzetes számításaink szerint lehetőség nyílik egy ágaprító 
berendezés beszerzésére, melyet a fentebb leírt szakmai szempontok indokolnak. 
A beszámításokat figyelembe véve, a helyi igényekre leginkább megfelelő gépre 
vonatkozó árajánlatot az Agrolánc Kft. adta, melyet a cég bemutatóján 
megtekintettünk, az aprítás igen meggyőző volt. 
Műszaki paraméterei: 

- 20 LE Honda benzinmotor 
- Közúton 80 km/h-val vontatható alváz, rendszámmal, műszaki 

vizsgával, lassú járművel vontatható adapter 
- rosta (kétféle méretű apríték készíthető) 
- 2+1 ellenkés 
- 24 db kalapács 
- 10 cm-es aprítási vastagság 
- 7-8 m3/h teljesítmény 
- kifúvókémény 

 



 
 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 

Határozati javaslat 
 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ágaprító gép 
beszerzésére beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbb árajánlatot tett 
Agrolánc Kft.-vel ( székhely: 2151 Fót, Jedlik Á. utca 1. képviselő: Szemerei 
Károly ügyvezető ) köt szerződést 1 db Caravaggi BIO 230-as ágaprító gép 
megvásárlására bruttó 2.162.500,-Ft összegben. 
Az önkormányzat a fedezetet a 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet 3. 
számú mellékletében szereplő 813000 számú zöldterület kezelési szakfeladat 
terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Budakalász, 2011. május 10. 
 
 

Rogán László 
polgármester 

 
 
 
 
 
Mellékletek: 
 

- árajánlat 1 (iktatási szám: 1829/1/2011) 
- árajánlat 2 (iktatási szám: 1829/2/2011) 
- árajánlat 3 (iktatási szám: 1829/3/2011) 

 
 


