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A PLCont Plusz Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2013. évben a 

Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. 

tengelyének keretében meghirdetett, Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület 

9. számú- Helyi mikrovállalkozások fejlesztése intézkedésre nyújtott be 

pályázatot.  A pályázat támogatást nyert, amely keretében új eszközök 

beszerzésére nyílt lehetőség a vállalkozásnál. 

A PLCont Plusz Kft Szentes településen működik. Szentes Csongrád megye 

nagyobb városai közé tartozik. A vállalkozások száma jelentős. Sok mikro- és 

kisvállalkozás található a városban, a település adottságai megfelelőek a 

vállalkozás működtetéséhez.  

A pályázat keretében a mikrovállalkozás új szolgáltatásának kialakításához 

szükséges eszközök és gépek beszerzése valósult meg. Az előzetes piackutatás 

alapján a tervezett új szolgáltatásra, a parkgondozásra és parkfenntartásra 

igény mutatkozik. Együttműködés keretében a projekt során 

marketingtevékenység is megvalósult. A vállalt és teljesített 

marketingtevékenység elemei a következők voltak: kihelyezett projekttábla, 

arculattervezés, névjegykártya és levélpapír. A pályázat során többek között az 

alábbi eszközök kerültek beszerzésre. 

• Egy darab AS915 Enduro fűnyíró traktor, ami alkalmas a dombos és 

járhatatlan terepek megművelésére.  

 



  
                                

 

PlCont Plusz Termelő 
Szolgáltató és Kereskedelmi 
Kft. 
 6600 Szentes 
Dózsa György u. 185 

 
• 2 db Viking MB448 motoros fűnyíró, 2 db Viking Me 443 

elekromos fűnyíró és 1 db Viking Lb540 gyepszellőztető.  Mindkét fűnyíró 

modellben közös az erős polimer ház, a központi magasságállítás, és a 

rendkívül praktikus fűgyűjtő kosár. A nagy erejű, benzimotoros, könnyen 

írányítható gyepszellőztető eltávolítja a mohát és az elfilcesedett fűvet. 

 

 
 

• 1 db AS65/4T motoros fűnyíró, ami alkalmas a sűrűn benőtt 

felületeken, fűves, gazos és bozótos töltéseken való munkavégzésre is. 
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• 1 db AS 620 lengőkéses kaszálógép, 4db FS460 

aljnövényzet tisztító fűkasza és 1 db HT131 magassági ágnyeső 
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• 2 db Sthil ( 1db Hs 56  és 1db Hs 81) sövénynyíró, kétoldalt 

élezett késekkel és 2 db MS 391 nagy erejű motorfűrész 

 

 
 

• 1 db Viking MT 6127 fűnyírótraktor, amivel a rendkívül nagy 

fűterületek is könnyedén lenyírhatóak. 
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A beruházás nagy előrelépést jelent a Kft. életében. A vállalkozás 

árbevételei várhatóan növekedni fognak, az eszközbeszerzés 

eredményeként a megrendelések növekedése várható. A pályázat 

hozzáadott értéke az, hogy olyan tevékenységet folytatnak, amely a 

lakosság számára is látványos, így szemléletformáló hatású is. A 

vállalkozás fontosnak tartja, hogy Szentesen és a környező településeken is 

rendezett, gyommentes parkokat láthassunk, illetve a külterületeken is 

biztosítani tudják a rendezett környezetet.  

 

Szentes, 2015.03.13 


