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1 db 2,5m munkaszélességű GEO tolólap
1 db 1,4m munkaszélességű GEO tolólap
1 db DEXWALL sószóró
1 db nagyteljesítményű GEO gallydaráló
1 db CRAMER LS 4000 lombszívó
1 db CRAMER XP univerzális szívógép
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Szakmai beszámoló és fotódokumentáció
A projekt szakmai megvalósulása
A projektben elért eredmények és azok hatásai
Kunszállás Község Önkormányzata 2020. őszén megvalósította a projektben szereplő
beszerzéseket, melynek kertén belül az alábbi eszközök kerültek megvásárlásra:
1 db 2t teherbírású, billenő platós, tandem futóműves AGADOS utánfutó
1 db 2,5m munkaszélességű GEO tolólap
1 db 1,4m munkaszélességű GEO tolólap
1 db DEXWALL sószóró
1 db nagyteljesítményű GEO gallydaráló
1 db CRAMER LS 4000 lombszívó
1 db CRAMER XP univerzális szívógép
Az eszközök nagyban segítik a települést karbantartó személyzet munkáját. Az Agados utánfutó
napi használatban van, hiszen rengeteg anyagmozgatás történik a saját munkaerővel megvalósuló
beruházások tekintetében. Az utóbbi évben nagyon sokszor a szállítási költséget sikerült
megspórolnia az önkormányzatnak, amelyet a pótkocsi teherbíróképességének lehet köszönni. A
gallydarálót gyakran használják, hiszen a közterületeken keletkező zöldhulladék hatékony
kezelését teszi lehetővé, a külterületi utak karbantartása során a gallyazás, és a veszélyes fák
kitermelése folyamatosan indokolja a működtetését. Bár a tavalyi tél viszonylag enyhének
bizonyult, 2021 év elején szükség volt a tolólapokra és a belterületen a sószórónak köszönhetően
jégmentes utakon közlekedhettek a lakosok. A tolólapok a külterületi utak karbantartása során is
nagy segítséget nyújtott, hiszen több helyszínen az egyszerűbb gréderezési munkálatokhoz nem
volt szükség drága bérmunkára.
Kunszállás szépen fásított település: közterületeken, faluközpontban, parkokban, tereken,
sétálóutcán és játszótéren szép számmal telepítettek elődjeink fákat, amely munka folyamatos,
ennek köszönhetően a lombhullás időszaka nem kevés feladatot jelent.
Mindez a lombszívók beszerzésének létjogosultságát igazolja, hiszen a karbantartó brigád
létszáma (4 fő, férfi) mellett a közmunkaprogramban résztvevők száma is alacsony (3 fő, női
munkaerő). A dolgozók nagyon hálásak érte és nagybecsben tartják a beszerzett eszközöket.
Összeségében a beszerzett eszközök, évszaktól függetlenül nagyban hozzájárulnak a településkép
érdekében végzett hatékony munka elvégzéshez, amelyet alátámasztanak a településképet érintő
pozitív visszajelzések.

A beszerzett eszközök adatlapjáról készült fotók:
1. Dexwal sószóró adatlapja:

2. Gallyaprító információs adatlapja:

3. Cramer LS XP 5.0 gyorsürítésű lombszívó adatlapja:

4. Cramer LS 4000 VLG lombszívó adatlapja:

5. Tolólapok információs táblája: (SP250 és SP140)

6. Agados Atlas pótkocsi információs táblája:

A tájékoztatás és nyilvánosság tevékenység megvalósulása
Az Önkormányzat a kommunikációja során elsősorban a közösségi médiát részesíti előnyben, a
széleskörű, gyors és dinamikus tájékoztatás eszközeként, ugyanakkor a 800 példányban
rendszeresen megjelenő, ingyenes Kunszállási Hírek című önkormányzati lapban megjelenő
híradást, mint nyomtatott sajtóterméket tekinti hagyományosan a hiteles információforrásnak.
Az alábbiakban a közösségi oldalon megjelent bejegyzés képernyőképei (2db), azt követően a
bejegyzés tartalma olvasható, kiegészítve a közzétett fotókkal; valamint az Önkormányzati lapban
megjelent cikk látható a kiadványban szereplő formátumban, azt követően a tördelés előtti
szöveges tartalom.
A honlapon elhelyezésre került a főoldalra a Magyar Falu Program szimbóluma, továbbá a
szakmai beszámoló tájékoztatásként felkerült a projekt adataihoz.
A kommunikáció részeként a támogatói táblák, valamint a projekttábla kihelyezésre kerültek, az
útmutatóban előírtaknak megfelelően, amelyet jelen dokumentumban található fotók is
alátámasztanak.

1. 2020. augusztus 26-án a nyertes pályázatról számol be Almási Roland polgármester:
/A képek katalógusfotók, forrása a forgalmazó weboldala./
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3516391081747176&id=265663826819934

Kedves Kunszállásiak!
Ismét örömhírt jelenthetek be. Településünk 5.862.320 Ft-ot nyert a Magyar Falu program
keretében meghirdetett a „Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés 2020” című
pályázatán.
Elöljáróban meg kell jegyeznem, hogy a közterület karbantartására szolgáló gépek, eszközök terén
a hasonló méretű településekhez képest lemaradásban vagyunk. Az alábbi gépcsomag egy nagyobb
átfogó koncepció első lépése, önmagában kevésbé értelmezhető. A célunk az, hogy minden évben
legyen beruházás ezen a téren és a ciklus végére egy komoly és ütőképes gépparkunk legyen, amely
segítségével minden ellátandó feladatot meg tudjunk oldani.
Ebből a keretből a mellékelt fotókon látható eszközök kerülnek beszerzésre:
1 db 2t teherbírású, billenő platós, tandem futóműves AGADOS utánfutó
1 db 2,5m munkaszélességű GEO tolólap
1 db 1,4m munkaszélességű GEO tolólap
1 db DEXWALL sószóró
1 db nagyteljesítményű GEO gallydaráló
1 db CRAMER lombszívó
1 db CRAMER univerzális szívógép
A felsorolt eszközök mindegyike nagyon jó minőségű, várhatóan hosszú élettartamú darab.
A gépcsomag összeállításánál egyik fontos szempont volt a kézimunkaigényes feladatok gépesítése,
mint például ősszel a levelek gyűjtése és elszállítása. Erre a célra szolgálnak az univerzális
szívógépek. Megjegyzem, ilyen komoly gépeket elsősorban nagyobb településeken, városokban
látni.
Az utánfutó elsősorban teherbírásának és billenő platójának köszönhetően nagy segítséget jelent a
különböző szállítási feladatok során, szintén nem szokványos eszköz az önkormányzatoknál.
A tolólapokat úgy választottuk, hogy a keskenyebb a bicikliúton és a parkolókban, míg a szélesebb
pedig az utakon fog dolgozni, elsősorban télen, de a cserélhető élének köszönhetően akár a
dűlőutakon is.
A sószóró szintén a téli időszakban lesz bevetve, amennyiben szükséges.
A nagyteljesítményű gallydaráló létjogosultságát egy önkormányzatnál aligha kell magyarázni.
Folyamatos visszatérő probléma a keletkező lomb és gally hasznosítása. Innentől ez megoldódik,
sőt tervezzük, hogy a tavaszi időszakban a lakosság részéről keletkező gallyat egy előre kijelölt
helyen átvesszük és ledaráljuk.
Látható, hogy van olyan eszköz, ami nagyobb gépet igényel, célunk egy 80 lóerő körüli traktor és
egy hasonló nagyságú kotrógép vásárlása, mivel sajnálatosan ilyenekkel nem rendelkezünk, ahhoz
hogy a külterületi dűlőutak folyamatos karbantartását bérmunka igénybevétele nélkül magunk
tudjuk végezni. Ez volna a későbbi továbblépés alapja.
A fenti gépektől komoly előrelépést remélek, nagy szükség van rájuk.
Almási Roland Márk, polgármester

2. 2020. december 7-én a pályázat megvalósításáról számol be Almási Roland
polgármester /A képek már a saját beszerzésekről készültek, használat közben/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3817443581641923&id=2656638
26819934

Kedves Kunszállásiak!
Néhány héttel ezelőtt megérkeztek a Magyar Falu programban nyert közterület karbantartó
gépek, melyeket dolgozóink használatba is vettek. Bizonyára sokan találkoztak a járdák,
közterületek takarítását végző lombszívó géppel vagy a trélerre szerelt levélszívó gép
felépítménnyel. A nagy teljesítményű gallydaráló is beüzemelésre került. Nagy segítséget
jelentenek az őszi időszakban ezek az eszközök. A téli időjárásra is fel vagyunk készülve, a
sószóró és a hótoló lapok szintén bevetésre készek. Legyünk büszkék, hiszen ehhez hasonló
gépek használata szinte csak városokban megszokott!
Almási Roland Márk, polgármester

3. Kunszállási Hírek 2020. szeptemberi számának 5. oldalán megjelent cikk:
/A kiadvány teljes terjedelmében jelen beszámoló külön álló melléklete/
https://www.kunszallas.hu/doc/kunszallasi_hirek/2020/2020_07_kunszallasi-hirek.pdf

A cikk formázatlan szövege:

Kedves Kunszállásiak!
Újabb örömhírt jelenthetek be. Településünk 5.862.320 Ft-ot nyert a Magyar Falu program
keretében meghirdetett a „Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés 2020” című
pályázatán.
Elöljáróban meg kell jegyeznem, hogy a közterület karbantartására szolgáló gépek, eszközök terén
a hasonló méretű településekhez képest lemaradásban vagyunk. Az alábbi gépcsomag egy
nagyobb átfogó koncepció első lépése, önmagában kevésbé értelmezhető. A célunk az, hogy
minden évben legyen beruházás ezen a téren és a ciklus végére egy komoly és ütőképes
gépparkunk legyen, amely segítségével minden ellátandó feladatot meg tudjunk oldani. Ebből a
keretből a mellékelt fotókon látható eszközök kerülnek beszerzésre:
1 db 2t teherbírású, billenő platós, tandem futóműves AGADOS utánfutó
1 db 2,5m munkaszélességű GEO tolólap
1 db 1,4m munkaszélességű GEO tolólap
1 db DEXWALL sószóró
1 db nagyteljesítményű GEO gallydaráló
1 db CRAMER lombszívó
1 db CRAMER univerzális szívógép
A felsorolt eszközök mindegyike nagyon jó minőségű, várhatóan hosszú élettartamú darab. A
gépcsomag összeállításánál egyik fontos szempont volt a kézierő munkaigényes feladatok
gépesítése, mint például ősszel a levelek gyűjtése és elszállítása. Erre a célra szolgálnak az
univerzális szívógépek. Megjegyzem, ilyen komoly gépeket elsősorban nagyobb településeken,
városokban látni. Az utánfutó elsősorban teherbírásának és billenő platójának köszönhetően nagy
segítséget jelent a különböző szállítási feladatok során, szintén nem szokványos eszköz az
önkormányzatoknál. A tolólapokat úgy választottuk, hogy a keskenyebb a bicikliúton és a
parkolókban, míg a szélesebb pedig az utakon fog dolgozni, elsősorban télen, de a cserélhető
élének köszönhetően akár a dűlőutakon is. A sószóró szintén a téli időszakban lesz bevetve,
amennyiben szükséges. A nagyteljesítményű gallydaráló létjogosultságát egy önkormányzatnál
aligha kell magyarázni. Folyamatos visszatérő probléma a keletkező lomb és gally hasznosítása.
Innentől ez megoldódik, sőt tervezzük, hogy a tavaszi időszakban a lakosság részéről keletkező
gallyat egy előre kijelölt helyen átvesszük és ledaráljuk.
Látható, hogy van olyan eszköz, ami nagyobb gépet igényel, célunk egy 80 lóerő körüli traktor és
egy hasonló nagyságú kotrógép vásárlása, mivel sajnálatosan ilyenekkel nem rendelkezünk,
ahhoz, hogy a külterületi dűlőutak folyamatos karbantartását bérmunka igénybevétele nélkül
magunk tudjuk végezni. Ez volna a későbbi továbblépés alapja.
A fenti gépektől komoly előrelépést remélek, nagy szükség van rájuk.
Almási Roland Márk, polgármester

4. Kunszállás település honlapjának főoldala:
https://www.kunszallas.hu

A logóra kattintva megjelennek az önkormányzat Magyar Falu Program keretén belül
megvalósuló projektjei:

5. Tájékoztató táblák kihelyezése
A tájékoztatás és nyilvánosság részeként kihelyezésre került a település határát jelző táblákra
a Magyar Falu Program logóját tartalmazó tájékoztató tábla, valamint a támogatói tábla az
Önkormányzati Hivatal épületének főbejárata mellett látható.
Kiskunfélegyháza felől érkezők tájékoztatása:

Kecskemét felől érkezők tájékoztatása:

Projekttáblák a Községházán:

A projekttábla:

