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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Temetőgondnoki pályázatra érkezett árajánlatok elbírálása 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő‐testület 2021. november 30‐i ülésére 

Tárgyalja   Ülés  Szavazás 
 Szociális bizottság   Nyílt   Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság   Zárt    Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság     Egyszerű többség  
 Képviselő‐testület     Minősített többség 

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület az elmúlt ülésen pályázatot írt ki temetőgondnoki teendők ellátására. A nyilvános 
felhívásra ajánlat nem érkezett. 
A négy megszólított vállalkozás nyújtott be határidőben árajánlatot és szerződés-tervezetet. 
 
Béke Viktória alkalmankénti árajánlatot adott, a temetőgondnoki feladatok éves összege csak becsül-
hető. Az ajánlatban a vállalkozó nem vállalja a kapcsolattartást a hozzátartozók, a temetkezési vállal-
kozók és a Polgármesteri Hivatal között, valamint a temetéshez szükséges dokumentációk begyűjtését 
sem vállalja. Többletvállalást is tartalmaz az árajánlat, a Pusztaszántón lévő temető rendbetétele 
200.000 Ft/áfa vállalási díj ellenében 
 
Menilán Complex Kft. a hirdetményben szereplő összes feladat vállalására adott ajánlatot. Átalány-
árat kaptunk, havi 400.000 Ft/hó. Éves szinten 4.800.000 Ft kiadás az ajánlat alapján tervezhető. Az 
árajánlat többletvállalásokat is tartalmaz. A Pusztaszántón lévő temető rendbetétele, szezonálisan 
ültetett növények locsolása, lejárt meg nem váltott sírhelyek sírköveinek szétbontása, elszállítása, és 
évi 5 alkalommal a Városüzemeltetési Csoport munkájának segítése a lehullott levelek és levágott 
nyesedékek elszállításában.  
 
Szikora Szabolcs a hirdetményben szereplő összes feladat vállalására adott ajánlatot. Átalányárat 
kaptunk, április 01-től október 31-ig 450.000 Ft/hó+áfa, november 1-től március 31-ig 200.000 Ft/hó 
+áfa a vállalási ár.  Éves szinten 4.150.000 Ft+áfa (bruttó 5.270.000 Ft) kiadás az ajánlat alapján ter-
vezhető. 
 
Viczián Zsolt a hirdetményben szereplő összes feladat vállalására adott ajánlatot. Átalányárat kap-
tunk, április 01-től október 31-ig 300.000 Ft/hó, november 1-től november 30-ig 200.000 Ft, december 
1-től március 31-ig 100.000 Ft/hó a vállalási ár.  Éves szinten 2.700.000 Ft kiadás az ajánlat alapján 
tervezhető. 
 
Az ajánlatokról összesítő táblázatot az előterjesztéshez mellékelek. 
 
A kiszámíthatóan legkedvezőbb árajánlatot benyújtókat felkértük gépparkjuk bemutatására. 
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Viczián Zsolt az alábbiakkal egészítette ki árajánlatát: 
 

„-4 db fűkasza (2 ipari sthil és 2 ipari husqvarna) 
-1 db ipari fűnyíró traktor 
-2 db platós gép, ebből az egyik billencs is egyben 
-3 db láncfűrész (ebből 1 erdészeti teljesítményű) 
-2 db sövényvágó 
-kiegésztők: karos ágvágó 3 db, lombseprű 4 db stb... 
 
A fűnyíró traktor és a 2 platós gép alkalmas hótolásra és rendelkezik hótoló lappal. A gya-
korlatban már jól teljesítettek. (Nagyobb területek hótolására és csúszásmentesítésére is 
alkalmasak)  
-rendelkezem 1,5 tonna saját sóval 
Egyedül olyan sószóróm nincs még amit gép mögé feltéve használok. A gépeknek megvan 
a kihajtás az ilyen sószóró használatához, de ilyen méretű területhez szerintem nem kell. 
Természetesen, ha szükséges rövid úton, 1-2 hét alatt be tudom szerezni. 
 
Még az is lemaradt az ajánlaból, hogy segéderő bevonásával kívánom a munkát végezni. 
Természetesen személyesen mindig jelen kívánok lenni, dolgozni és a munkát kordinálni. 
Mind régen bevált jó munkaerő. 
Olyan emberekkel szoktam dolgozi, akik rendelkeznek főállással, de a munkarndjük engedi, 
hogy másodállást vállajanak. 
Öt ilyen személy és 1 aktív nyugdíjas biztosítja számomra a folyamatos segítséget.” 

 
Menilán Complex Kft az alábbiakkal egészítette ki árajánlatát: 
 

Küldöm a temetői feladatok ellátásához szükséges gépparkomat.  
- 4X4 kerék meghajtású VTZ 2048 -as traktor, hótoló lappal és sószóró berendezéssel el-
látva. 
  Traktorhoz való egyéb eszközök: rézsűzúzó ( padkakasza ), kalapácsos szárzúzó 
és dobkasza.   
- Crafstman fűnyírótraktor hótolólappal. 
- Murray ipari fűnyírótraktor. 
- Stihl ipari fűkaszák. 
- Stihl fűrészgépek. 
- Fiat Ducato billencs platójú kisteherautó és hozzá zárt utánfutó. 
Az eszközökről fotódokumentáció is rendelkezésre áll. 

 
A döntés során javaslom figyelembe venni a ravatalozó temetés előtti takarítását is (pl. fekete székek 
portalanítását, pókhálók eltávolítását stb.) aktuálisan el kell végezni. Fontos a hozzátartozókkal kap-
csolatos rugalmas rendelkezésre állás. Nagyon fontos a dokumentációk beszerzése, a korrekt tájé-
koztatás. Javaslom továbbá a PVB ülésen kiválasztott vállalkozóval a megküldött szerződés-tervezet 
további pontosítását. Az egyik nagyon fontos tényező az okozott kárért a felelősség vállalása. A sírem-
lékek a hozzátartozók költségein készültek, állapotuk megőrzése fontos és érzékeny terület.  
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2021. november 17. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
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2.)  Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  
 

‐  Hirdetmény a temetőgondnoki teendők ellátására 
 

3.)  Jogszabályi háttér 
 

 
 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

„RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2021.( XI.30.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a temetőgondnoki felada-
tok ellátására érkezett árajánlatok elbírálásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület ……………………………………………. vállalkozó 
………………………. Ft/év összegű árajánlatát fogadja el. 
 
A Képviselő-testület a ………………………….. Ft előirányzatot a 2022. évi költségvetés-
ben biztosítja.   
 

PVB határozat: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság felhatalmazza Jámbor 
Lajos jegyzőt a benyújtott szerződés további egyeztetésére. 

 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést jóváhagyja. 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződés aláírására. 
 
 
Határidő: …………………………. (szerződés kezdő dátumától függően) 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
 
 

Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.  

 
 

 
 
 Jámbor Lajos 
       jegyző 













































Név Zöldfelületek gondozása
Síkosításmentesítés, 

hóeltekarítás Ravatalozó takrítás
Kapcsolatt

artás
Dokumentumok 

begyűjtése
Sírhelyek 
kijelölése

Lejárt 
sírhelyek 
feltárása

Béke Viktória igen igen fenntartással* nem nem fenntartással fenntartással
Vállalási ár 270.000 Ft +áfa/alk. 60.000 Ft +áfa/alk.** 45.000 Ft+áfa/alk.

**Szóróanya‐got nem 
tartalmaz az ajánlat

*Temetés után

Vállalt többletmunkák:

MENILÁN C. Kft (AM) igen igen igen igen igen igen igen
Vállalási ár
Vállalt többletmunkák:

Szikora Szabolcs igen igen igen igen igen igen igen
Vállalási ár

Viczián Zsolt igen igen igen igen igen igen igen

Vállalási ár (AM)

Pusztaszántói temető rendbetétele 200.000 Ft+áfa összegért.

Pusztaszántó temető rendbetétele

Vállalt feladatok

aktuálisan, óradíjban

Átalánydíjazás: 400.000 Ft/hó

Átalánydíjazás: április 01‐től október 31‐ig 450.000 Ft/hó+áfa, november 1től március 31‐ig 200.000 Ft/hó +áfa

Átalánydíjazás: április 01‐től október 31‐ig 300.000 Ft/hó, november 1‐től november 30‐ig 200.000 Ft/hó, december 1‐től március 31‐
ig 100.000 Ft/hó

szezonálisan ületett növények locsolása
sírkovek szétbontása, elszállítása

közreműködés a közterületeken összegyűlt falvelek, nyesedékek elszállításában évi 5 alkalommal


