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E l ő t e r j e s z t é s 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 25-i ülésére 
az 1956-os emlékmű kivitelezőjének kiválasztásához. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kéthely Község Önkormányzatának képviselőtestülete 2016. augusztus 25. tartott testületi 
ülésén döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Közép- és Kelet-európai 
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványhoz "Büszkeségpont" létrehozására. 
Pályázatunkat sikeresen bírálták el, így önkormányzatunk 4.850.000 Ft támogatásban 
részesült, melyhez a vállalt 250.000 Ft önerőt szükséges biztosítani. Az emlékmű átadására 
2017. március 15-ig van lehetőség.  
Három árajánlatot kértünk be a munkák elvégzésére. Két nagyobb kő kereskedelemmel és 
beépítéssel foglalkozó vállalatot, valamint a helyi vállalkozókat is támogatva, egy helyi 
kőfaragótól. 
A beérkezett ajánlatok alapján a legkedvezőbb árat Nikula Zsolt kőfaragó adta, melynek 
összege:  
anyag költség: 2.300.000 Ft 
munkadíj: 1.143.800 Ft 
összesen: 3.443.800 Ft 

A fenti ár nem tartalmazza az emlékmű acél tartó szerkezetét, valamint az elektromos 
rendszer kiépítését. Ezekre is megtörtént az árajánlat bekérés, de ezek pontosítását az 
emlékmű állítása közben lehet csak elvégezni. 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 1956-os emlékmű, 
"Büszkeségpont" kivitelezésére Nikula Zsolt helyi kőfaragót bízza meg. 

Kéthely, 2017. január 21. 
   Molnár Balázs 
   polgármester 

Határozati javaslat 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1956-os emlékmű kivitelező 
kiválasztása napirendet megtárgyalta, az előterjesztés alapján a legkedvezőbb ajánlatot adó 
Nikula Zsolt helyi kőfaragót bízza meg a munkálatok elvégzésével bruttó 3.443.800 Ft-os 
áron. 

A képviselő-testület felkéri Molnár Balázs polgármestert, hogy a vállalkozói szerződés 
megkötésére. 

Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: 2017. február 10. 

K é t h e l y, 2017. január 21. 

Molnár Balázs 
polgármester 
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Reneszánsz Zalaegerszeg Kőfaragó Kft. H-8900 Zalaegerszeg (Déli Ipari Park), Ipari u. 1. 

Tel.: (+36) 92 581-034  Fax: (+36) 92 581-035 Mobil: (+36) 20 980-6578 

e-mail : info@reneszanszzala.hu 
web: www.reneszanszzala.hu 

Kéthely Község Önkormányzata 
8713 Kéthely 

Ady E. u. 1. 

Molnár Balázs Polgármester Úr részére! 

Tárgy: Árajánlat 

Tisztelt Uram! 

Szíves felkérésére – emlékmű gyártás és helyezés témában – az alábbi ajánlatot adjuk: 

Munkavégzés helyszíne: Kéthely, Hősök tere 297/1 hrsz. 

1. Emlékmű test készítése Nero Impala gránitból. A látható felületek durván

megmunkáltak, hasítottak, utólagos impregnálással.

0,936 m
3

Anyag: 2.500.000 Ft+áfa  

2. Helyszíni összeépítés, mely tartalmazza a helyszíni beton alapozás, illetve az

összeépítés költségeit is.

Díj:     470.000 Ft+áfa

____________________________________________________________________ 

Vállalási nettó ár:   2.970.000 Ft 

27 % ÁFA:      801.900 Ft 

  Vállalási bruttó ár:  3.771.900 Ft 

Az ajánlat csak a feltüntetett méretekre, mennyiségekre, illetve megmunkálásra vonatkozik. 

Az ajánlat kapott rajzok alapján, a helyszín ismerete nélkül készült. 

Az árajánlat nem tartalmazza az acéltartó elemet, üvegbetétet, homokszórt betűvéséssel 

együtt. Az elektromos részeket, illetve a talapzat körüli bazalt kockakő burkolatot sem. 

Az emlékmű gyártása előreláthatólag kb. 2 hónap időtartamot venne igénybe, ezért a

2017. március 15-i határidő csak nagyon gyors (2 nap) döntés esetén vállalható.  

Az ajánlat tartalmazza az anyagok helyszínre szállítását, valamint a felhasznált segédanyagok 

árát is! 

A természetes kőzetekből készült termékeket nem lehet teljesen azonos színben, vastagságban és minőségben 

szállítani. Ebből következően az eltérés megengedett még akkor is, ha a szállítmány az előre bemutatott 

mintalapoktól eltér. A mintalapok csak az információadás célját szolgálják, szín és struktúra szempontjából nem 

kötelező érvényűek. 

Szíves visszajelzését várva, további egyeztetésre készen, 

Zalaegerszeg, 2017. január 16. 

Tisztelettel:     

Horváth Gábor 

       Ügyvezető 
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ARAJANLAT

,,BüSZKESÉ GpoNToo 1956_05 EMLEKMÚRE

Nettó: Ár'a Bruttó

2.667.000,-Ft

800.100,-Ft

212.090,-Ft

393.700,-Ft

101.600,-Ft
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	Határozati javaslat

