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ELŐTERJESZTÉS SZAKÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ 
TESTÜLETE RÉSZÉRE 

 
 
 
 
Tárgy: a viharkárt szenvedett temetői kereszt helyreállítása 
 
 
2020. június 16-áról 17-ére virradó éjszaka a megszokottnál lényegesen erősebb 
széllökésekkel kísért vihar volt községünkben. Ennek során a temetői sétány 
mellett elhelyezett kereszt ledőlt és mind a kereszt, a korpusz jelentős töréskárt 
szenvedett. Az Önkormányzat Képviselő Testülete a 45/2020 (VII.9.) számú 
határozatban úgy határozott, hogy a lakóközösség összefogását célozva, 
pénzbeli adomány gyűjtésével, a Szakályi Népi Hagyomány Őrző Egyesület 
szervezze meg a kereszt helyreállítását.  
 
Az Egyesület haladéktalanul munkához látott, felkérte a lakosságot 
adományozásra, elismert szakemberek véleményét kérte ki a kereszt 
restaurálhatósága kérdésben.  
 
Tekintettel arra, hogy a kereszten látható felirat alapján bizonyítottan a község 
legrégibb szakrális emlékéről van szó, az Értéktár Bizottság és az Egyesület is a 
kereszt megmentését tartotta elsődleges célnak. Három restaurátor, Szabó 
Péter nyugalmazott restaurátor és Szabó Zsófia jelenleg is működő, a fővárosban 
több kiemelt projekten dolgozó és a folyamatba tett Teleki László Alapítvány által 
meghirdetett pályázatok felmérésre felkért szakértőnk és Görcs Péter a  Pécsi 
Püspökség nyugalmazott restaurátora adott szakvéleményt.  
 
Egybehangzó véleményük, hogy a kereszt megmenthető, azonban olyan 
technológiai megoldásokkal, amelyek költségigénye a felhasználandó anyagok 
magas árszintje miatt tetemes. 
 
Szabó Péter és Szabó Zsófia árajánlatot (Melléklet 1.) is küldött, amiben a 
kereszt restaurálásának költsége 1,7 millió forint + ÁFA. Az ajánlat kizárólag a 
restaurátori illetve szakipari helyreállításra vonatkoznak. Az ÁFÁ-t is 
hozzászámolva, mivel az Egyesület visszaigénylésére nem jogosult, a kereszt 
restaurálásának ajánlott ára 2 millió 159 ezer Ft. 
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Görcs Péter restaurátor úr, aki a közelmúltban Zomba községben a 65-ös út 
mellett lévő kereszt restaurálásának szakmai irányítását is végezte, árajánlatot 
nem adott, mivel vállalkozási tevékenységet nyugdíjasként nem folytat, azon 
véleményét fejtette ki, hogy a helyreállítás költségei nem lehetnek arányban a 
kapott eredménnyel. Szakvéleménye: “Homokkőből készült 1800-as az években. 
Sajnos a villámcsapás (?), illetve a szélnyomás feldöntötte. Maradandó 
pusztulást szenvedett. Öntött kereszt révén, erősítési pontok hiányában 
darabjaira tört. Minden megcsinálható- csak a pénz és az értékarány a 
meghatározó. A szobor felújítása során kőzetet kellene erősíteni, utána 
merevítéseket helyezni rozsdamentes anyagból a kő szerkezetébe. Majd a felületi 
hiányokat anyagában pótolni, illetve a szobor végső védelmét felületi erősítés és 
antigraffiti biztosítani. Valamint a munkadíj. A felhasznált anyagokat a Wacker 
cég készíti a Tököli Techno Walto Kft. terjesztésében. Az árakat illetően például 1 
kg tercit kőpótló por 1200 Ft/kg, 1 liter kőerősítő 16000 Ft+ÁFA. Azt hiszem, itt 
érzékelhető az ár-érték arányában kár felújítani! Megoldás:  méreteinek 
figyelembe vételével egy új, formailag azonos kereszt készítése. Javaslom a 
Gránit Kft-t.” 
 
Kaptunk még egy árszintjét tekintve kedvező restaurálási ajánlatot, attól a Deér 
Zoltán vállalkozótól (Melléklet 2.), aki a templom előtti kereszteket állította 
helyre, s jelenleg a stáción és a Szt. Vendel szobron dolgozik. 450 ezer Ft+ ÁFA 
áron, ami hozzávetőleg 570 ezer Ft. Esetében azonban – bár vitathatatlanul 
szépen dolgozik – az elkészítés határidejével lehet probléma. Rengeteg 
megbízása van, a stáció készítését júliusra vállalta, ám még nem készült el. Ezért 
nem vettük most őt, mint potenciális kivitelezőt, számításba.  
 
Figyelemmel fentiekre és Görcs Péter tapasztalt restaurátor javaslatára, a 
fellelhető keresztkészítésre is szakosodott vállalkozásoktól kértünk be új 
keresztre árajánlatot. (Az ajánlatokat mellékelten csatoljuk). Az ajánlatokból 
kitűnik, hogy a legolcsóbb kőből, (mészkőből) készített keresztek ára is magas a 
fentiekben szereplő, 2 millió Ft restaurálási ár körüli. 
 
A Szabolcsi Nyir-kő Kft (Melléklet 3.) mészkőből készülő kereszt árajánlata 1 090 
ezer Ft, a szállítás, felállítás költsége 350 ezer Ft, korpuszt tudnak adni 
bronzhatású, elmondásuk szerint tartós műanyagból 50 ezer Ft-ért, ez esetben 
nekünk kellene elvégezni az alapozási munkálatokat és borítást készíteni az alap 
kilátszó beton részére. A feliratozást 50 ezer Ft-ért vállalják. Ez bruttó 1 millió 
540 ezer Ft. Az alapozást és a talapzat burkolását is vállalnák 400 ezer Ft áron, 
ezzel a költség megközelítené a 2 millió Ft-ot. 
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Görcs Péter úr által ajánlott Gránit Kft ajánlata (Melléklet 4.) gyakorlatilag 
kizárólag a legegyszerűbb mészkő kereszt készítését foglalja magába 1.103.440 
Ft bruttó áron. Nem tartalmazza a korpusz, az alapozás, a szállítás, beépítés 
költségét, s a feliratozást sem. Külön kellene beszerezni és fizetni a korpuszt, 
szervezni és fizetni a szállítási, felállítási folyamatot. Ha a Nyír-kő Kft. adataiból 
kalkulálunk, kisebb szállítási költséggel is kb. további minimum 500 ezer Ft 
további kiadást kell kalkulálni, tehát mintegy 1,6 millió Ft kifizetése szükséges.  
 
A falu jelenlegi és elszármazott lakói, vállalkozók és a Temetkezési társaság 
adománya több, mint 500 ezer Ft. Hogy ne rugaszkodjunk el a realitás talajáról 
kerestünk egy esztétikailag elfogadható, anyagát tekintve szolidabb megoldást. 
A váraljai Amrein Kft. műkőből készít kereszteket (Melléklet 5.). A küldött fotó 
alapján a kereszt tetszetős, az ára 580 ezer Ft + ÁFA. Ez az összeg magában 
foglalja a készítést, a szállítást és helyszíni elhelyezést, s a kért szöveg 
márványlapra való vésését. Ha 1 héten belül megrendeljük, a kereszt november 
1-ére elkészül! 
 
Amennyiben a Testület új kereszt készítése mellett dönt, javasoljuk az alábbi 
szöveg megjelenítését: 
 
“DÁVID GYÖRGY ÉS JULIÁNA ÁLTAL 1848-BAN MEGÉPÍTTETETT, DE 2020. 
JÚNIUSÁBAN VÉGZETES VIHARKÁRT SZENVEDETT KERESZT HELYETT ÁLLÍTTATTA 
– A KÖZSÉG JELENLEGI ÉS ELSZÁRMAZOTT LAKÓI ÉS A NEMES CÉLLAL 
EGYETÉRTŐ VÁLLALKOZÓI ÉS INTÉZMÉNYI TÁMOGATÓK – ADOMÁNYÁBÓL A 
SZAKÁLYI NÉPI HAGYOMÁNYOKAT ŐRZŐ EGYESÜLET 2020 ÉVBEN.” 
 
 
Összefoglalva a temetőben ledőlt kereszt pótlásának alternatívái: 

 
1. Meglévő szobor restaurálása: 2 000 000.- Ft 

Összegyűlt adomány összege: 500 000.- Ft 
Hiányzó összeg: 1 500 000.- Ft 

 
2. Új kereszt készíttetése mészkőből: 1 600 000 - 2 000 000.- Ft 

Összegyűlt adomány összege: 500 000.- Ft 
Hiányzó összeg:  1 100 000 – 1 500 000.- Ft 
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3. Új kereszt készíttetése műkőből: 740 000.- Ft 
Összegyűlt adomány összege: 500 000.- Ft 
Hiányzó összeg: 240 000.- Ft 

 
Az Értéktár Bizottság kéri a Képviselő Testületet, hogy az 
Önkormányzat teherviselő képessége figyelembe vételével hozza meg 
döntését, hogy az Egyesület a kereszt pótlása érdekében mely 
alternatíva szerint folytassa tevékenységét. 
 
 
Szakály, 2020. szeptember. 7 
 
     Szakályi Értéktár Bizottság 
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Melléklet 1. 
Szakály kisemlékek helyreállítása 

 
Temetőben lévő, viharban ledőlt kereszt helyreállítása 
A kereszt állapota nagyon rossz, több darabba tört a posztamenssel együtt. A posztamens csapolással 
megmenthető. A kereszt és a Krisztus alak restaurálható. 
Ár: 1.700.000.- Ft +ÁFA 
 

 
 
Az általunk adott árak kizárólag a restaurátori illetve szakipari helyreállításra vonatkoznak. Nem 
tartalmazzák a szállítást, az állvány építését, a daruzás költségeit és a szükséges áram és vízellátás 
költségeit. 
Budapest, 2020. szeptember 2. 
 

  
kőszobrász-restaurátor    kőszobrász-restaurátor 
21-0067      21-0066 
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Melléklet 2. 
Árajánlat 

Szakály temetői kereszt restaurálására  
 
 Megrendelő: Szakály  
Cím: Szakály  
 
 
 

Kivitelező: Deér Zoltán 
Cím: 7663 Máriakéménd Horváth u. 22. 
Tel.: 06-30/1829318 
Vál. ig.sz.:50131079 
Ad.sz.:67370018-2-22 
   
         
I. Terület előkészítése,         Anyagdíj                    Munkadíj  
           
                                                                                                                                                         
A kereszten  
kialakult szennyeződés,  
tisztítása, magasnyomású tisztítógéppel,        
felületek teljeskörű szilárdításra                       
        
a:             25 000 Ft  
d:                             25 000 Ft 
         
I. Terület előkészítése  összesen:                                 25 000 Ft                      25 000 Ft 
 
 
 
 
 
 
II.  kereszt restaurálása      Anyagdíj                   Munkadíj 
 
Kereszt alsó részének készítése,  
Keresztek. javítása a homokkő színével 
azonos restauráló habarccsal       
  a:                  170 000 Ft  
  d:                             170 000 Ft                
II. Restaurálás összesen:                          170 000 Ft                   170 000 Ft 
III. A felületek impregnálása, ,  
A felületek teljeskörű impregnálása,        
a:       30 000 Ft  
d:                 30 000 Ft 
 
A felületek impregnálása, összesen:                    30 000 Ft                      30 000 Ft 
 A munkafolyamatok összesítése 
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Megnevezés                         Teljes anyagdíj  Teljes munkadíj Teljes költség 

I. Terület előkészítése:              25 000 Ft                       25 000 Ft        50 000 Ft 

II. Restaurálás:                  170 000 Ft                   170 000 Ft                  340 000 Ft 

III. Felületek impregnálása:    30 000 Ft                  30 000 Ft                    60 000 Ft 

Összesen:                                                 450 000 Ft 

 
 
Máriakéménd. 2020 06. 23.                                                              Deér Zoltán 
       Vállalkozó 
           Váll. ig.sz.:50131079 
 Ad.sz.:67370018-2-22   
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Melléklet 3. 
Nyír-kő Kft.         
4244 Újfehértó,           
Kökény utca 14.        
Tel: 06 30 340 5792        
E-mail: nyirko69@gmail.com 

 
 
 

Ár becslés 
 

4m magas feszület elkészítésére és felállítására 
 

- Helyszíni alapozás:         200 000 Ft. 
- Alap burkolása csúszásmentes gránitlappal:     200 000 Ft. 
- Kereszt anyagköltsége (fagyálló, világos színű mészkő   690 000 Ft. 
- Faragási költség:        400 000 Ft. 
- Betűk, feliratok készítése:         50 000 Ft. 
- Szállítás, szerelési költség:       350 000 Ft. 
- Korpusz (kompozit)                                                                                                50.000 Ft. 
- Korpusz (bronz)                                                                                                      600.000 Ft.     

___________________________________________________________________________
Mindösszesen:                                     Ft. 
 
 
 
 
Az ár becslést  készítette Török József. 
 
 
 
Kelt: Újfehértó, 2020,05,04 
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Melléklet 4. 
 

LÁBÓNÉ BRITÁNSZKI  ERZSÉBET 
S Z A K Á L Y 
     Á R K I D O L G O Z Á S 
KANFANAR   HORVÁTH mészkőből   a  legegyszerűbb  változat  a mellékelt rajz szerint 
 70  x  70  x  10  =  0,49  m2  x  83.000   =  40.670 
 60  x  60  x  20  =  0,36 
 50  x  50  x  20  =  0,25 
   0,61  m2  x  166.000   =             101.260 
 Kidolgozás      =             105.000 
 90  x  40  x  40  =  0,36  m2  x  332.000   =             119.520 
 Kidolgozás  sima     =               50.000 
 60  x  60  x  20  =  0,36  m2  x  166.000   =               59.760 
 Kidolgozás      =            150.000 
 25  x  25  x  20  =  0,06  m2  x  166.000   =    9.960 
 Kidolgozás      =              18.000 
 120  x  20  x  20  =  0,24 
   80  x  20  x  20  =  0,16 
   40  x  20  x  20  =  0,08 
        0,48  m2  x  166.000   =  79.680 
 Kidolgozás      =  90.000 
 
 
 
 
 
Rögzítéshez  furatok  készítése      =  45.000 
                      868.850 
       +   ÁFA               234.589 
                   1.103.440 
+  BETŰK 
+  KORPUSZ 
+ BETON  ALAP   HA  KELL… 
+  SZÁLLÍTÁS,  BEÉPÍTÉS  ? 
 
Csátalja, 2020-09-01 
      Maczalik  Ágnes 
Hordósi  István 
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Melléklet 5. 
AMREIN KFT. 
7354 VÁRALJA 
PETŐFI  S. U. 24. 

 
ÁRAJÁNLAT 

 

Tárgy: Szakály község temetőjében Krisztus kereszt készítése. 
Anyaga:. Szürke cementes, fehér szemszerkezetű műkő. 
Vállalási ár: 580.000 ft + áfa 
Formai megjelenése a csatolt kép alapján. 
Az árajánlat 2020.12.20.-ig érvényes. 
 
Váralja, 2020. augusztus 19. 
 
                                                             ……………………… 
                                                                  Amrein István 
                                                                     ügyvezető 

 
 


