
 

Az Ostorosi Szőlőfürt Óvoda kerítésének átépítése, felújítása 

A kedvezményezett neve: Ostoros Községi Önkormányzat 

A projekt címe: „Ostorosi Szőlőfürt Óvoda kerítés építése” 

Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.03.01. 

Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2020.12.31. 

Projekt teljes elszámolható költsége (Ft): 4 999 941,- Ft 

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %. 

Önerő: 521.793,- Ft 

A projekt tartalmának bemutatása: 

A pályázat keretében az Önkormányzat által működtetett Szőlőfürt Óvoda un. 

oldaltelek telekhatárán lévő tönkrement kerítéseinek átépítését valósítja meg. A 

terepviszonyok miatt a telek átlósan lejt, az erős erózió miatt a kerítés a szomszédos 

ingatlanok kertje felé kidőlés előtti helyzetben van. A kerítésnek nincs lábazata, 

fásszárú növényekkel benőtt. Jelenleg az udvar teljes hosszában a kerítéstől egy 1,5 

m széles sávban ideiglenes palánk került elhelyezésre, a játszóudvar mérete jelentős 

mértékben lecsökkent. Az új kerítés megépítésével az óvodások számára nagyobb 

mozgásteret biztosítanánk az udvaron. A projekt műszaki tartalma: a meglévő kerítés 

elbontása, bozótirtás, a telekhatár pontok kitűzése, az alapozás a kerítés hossza miatt 

dilatációs megépítése 0,3-0,5 m magasságban, melyből betonacél tüskék állnak ki, 

melyre 1 sor zsalukő kerül elhelyezésre két végig futó hosszvassal. Kibetonozás előtt 

a kerítéselemek befogadására alkalmas H betonoszlopok beállítása. Az alapok közé 

kerül három sorban az 50 cm-es beton kerítéselem. A csapadékvíz tovább folyását 

biztosító 30 cm-es áteresz max. 5 cm nyílásosztású acélráccsal történő lezárása. Az 

előre gyártott betonelemes kerítés elemei:12x13 cm2 m=273 cm oszlop,200 cm x 50 

cm mező betétfal,213 cm oszloptengelytáv. A terepviszonyok miatt vízelvezető előre 

gyártott betonfolyóka építendő egy sor járdalap kiegészítéssel. A támfallal együtt 

megépítésre kerülő kerítés az udvar lejtési viszonyainak csökkentését is 

eredményezné, ami segítené a talaj udvaron tartását, mert jelenleg annak felső rétegét 

az ott átfolyó csapadékvíz rendszeresen lemossa a szomszédos ingatlanok kertjére. 5 

évvel ezelőtt újítottuk fel az óvoda épületét, a projekt nem érintette az udvar 

fejlesztését. A kerítés megépítésével lehetőségünk lesz a játszóudvar rendezésére, új 

játékok telepítésére. Szeretnénk vonzóbbá tenni óvodánkat a helyi lakosoknak, hogy 

gyermekeik számára intézményünket válasszák. 

A pályázat  kódszáma: MFP-OUF/2019 


