
ELŐTERJESZTÉS 

Adventi koszorú és betlehemi szobrok beszerzésének kezdeményezése 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az utóbbi években hagyománnyá vált a karácsonyi ünnepeket megelőzően az „Adventi 
koszorú és a betlehem” felállítása. A betlehem kialakítása eddig mindig egyéni 
magánkezdeményezés alapján történt. Javaslom, hogy a hagyomány megőrzése és ápolása 
érdekében az önkormányzat vásároljon megfelelő minőségű és színvonalas betlehemi 
kompozíciót és adventi koszorút. 

A Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés (Budapest 1049 Hárfa u.29) árajánlatot küldött a 
betlehemi szoborcsoport megrendelésére vonatkozóan. 

A lehetőségek részletes leírása mellékelve az előterjesztéshez. 

A szobrok anyaga műgyanta-kőpor keverék, kézzel festett, fagyálló. 

A megküldött tájékoztató alapján a 300. kódszámú 120 cm magas szobrokból csak előzetes 
rendelés és előlegfizetés során kerülhet sor. 

Javaslom, hogy a 300. kódszámú 120 cm magas változatból rendeljünk egy kompozíciót. 

( Jézuska, Mária, József, három király, betlehemi csillag, angyal, egy pásztor, három bárány) 
Összesen: 628.400 Ft + 27% Áfa összegben. 

 

Az adventi koszorú elkészítésére a VI-BOLD NEU KFT (8314 Vonyarcvashegy Kund vezér út 
21) küldött árajánlatot. 

Az ajánlattevő az adventi koszorú elkészítését megrendelésre és 50% előleg megfizetéssel 
tudja biztosítani. 

Az ajánlat mellékelve az előterjesztéshez. 

Az adventi koszorú méretei: 

-A vázkeret külső átmérője 4 m 

-A vázkeret belső átmérője 3.2 m 

-Masszív alumínium vázkeret, 30 cm lábakkal 

-50 cm kiemelkedésű 4 db gyertyaformával a gyertyaláng15 cm magas 10 cm átmérőjű 
burával, benne a láng mozgását imitáló, utánzó fényforrásokkal (LED) 



-Elektromos vezeték rendszer szabványos kialakítású gyertyák külön-külön kapcsolhatóak.  

 A koszorú advent idején természetes fenyőág borítást kap. 

A koszorú ára összesen: 589.000 Ft+27% ÁFA 

 

Opció:  

-70m LED melegfehér (választható a szín9 fényű fényfüzérrel (fenyő díszítésre rá tehető ) 
Briliáns fényhatás,  hosszú élettartam, alacsony energia fogyasztás. 

Ajánlat mindösszesen: 91.000 Ft+275 ÁFA/70 m 

Ajánlat mindösszesen: 680.000 Ft+27% ÁFA 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 

Rétság, 2017. augusztus 14-n  

                                                                                                         Mezőfi Zoltán   

                                                                                                        alpolgármester 

 

Határozati javaslat: 

RÉTSÁG VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

/2017. VIII.25. számú határozata 

A Képviselő-testület megtárgyalta a betlehemi szobor csoport és az adventi koszorú 
beszerzésére vonatkozó javaslatot. 

A Képviselő-testület elfogadja a Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés (Budapest 1049 Hárfa út 
29.) árajánlatát a szobor kompozícióra (Jézuska, Mária, József, három király betlehemi 
csillag,angyal,egy pásztor, három bárány) 628.400 Ft+27% ÁFA összegben. A Képviselő- 
testület hozzájárul, hogy az önkormányzat, ….. % előleg átutalásával megrendelje a 
kompozíciót. 

 A teljes vételár kifizetésére a leszállítást követően kerül sor. 

A Képviselő-testület elfogadja a VI-BOLD NEU KFT (8314 Vonyarcvashegy, Kunvezér út21) 
ajánlatát egy darab komplett adventi koszorú beszerzésére a műszaki leírásnak megfelelően, 
az opcionálisan választható 70m LED fényű fényfüzérrel, összesen: 680.000 Ft+27% ÁFA 
összegben. 



A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az önkormányzat 50% előlegszámla teljesítéssel 
megrendelje az adventi koszorút 

A teljes vételár kifizetésére a leszállítást követően kerülhet sor. 

A Képviselő-testület az 1.208400 FT+27% ÁFA összeget a 2017 évre elfogadott 
költségvetésben a tartalék terhére biztosítja. 

Felelős: Hegedüs Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 


