
 

Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése 
 
Az Ostorosi temető ravatalozójának részleges felújítása 

A kedvezményezett neve: Ostoros Községi Önkormányzat 
A projekt címe: „Ostoros Egri úti temető ravatalozójának részleges felújítása” 
Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2022.07.01. 
Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2023.12.31. 
Projekt teljes elszámolható költsége (Ft): 34 855 737,- Ft 
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %. 
Önerő: 1.703.530,- Ft 

A projekt tartalmának bemutatása: 

A projekt keretében Ostoros községben ravatalozó felújítása valósul meg. Az épület a 

múlt században épült, mely egy zárt helyiségből és egy előtérből állt, majd a 2000-es 

évek elején az épület bővítésére került sor. A bővítés során egy iroda, két 

mellékhelyiség, egy tároló, egy előtér és délkelet irányban egy faszerkezetű fedett 

ravatalozó került kialakításra. Az épület bővítése hosszú távon nem sikerült, mert az 

épülettől függetlenül építették a bővítményt és a régi épület alapozási hiányossága 

miatt a két épület elvált egymástól. A csatlakozó falakon 2 cm-es repedések 

keletkeztek, a megépült fedett ravatalozó megsüllyedt és a térkő burkolat, valamint az 

alatta lévő rétegek elrepedtek, eltörtek, javításuk nem gazdaságos. Ostoros település 

számára az önkormányzati tulajdonban lévő temető infrastrukturális fejlesztése már 

több éve tervezett feladat. A Magyar Falu program lehetőséget nyújt a település 

önkormányzatának, hogy a ravatalozó helyreállítását kivitelezze. 

Jelen felújítás során a következők kerülnek megvalósításra: 1. A meglévő fedett 

ravatalozó térburkolata és az alatta lévő rétegrendek elbontásra kerülnek és a -0,15 

cm-es magasságban kialakítunk egy új vízszintes térkővel burkolt ravatalozót, mely 

megfelelő összeköttetést kap a térköves járdával és az irodával. 2. A meglévő 

repedések és épületsarok repedéseket meg kívánjuk állítani, így a délkeleti 

homlokzaton 6 méteres hosszban a meglévő alaptestet szakaszosan feltárjuk és mellé 

alapozunk egy 60 cm széles monolit gerendát. 3. Az épületen belüli repedt, törött 

burkolatokat felbontjuk és a teljes padlószerkezetet cseréljük, úgy, hogy a 

vízszigetelés és a minimális hőszigetelés is megoldott legyen. 4. A tetőszerkezetet és 

fedést elbontjuk, a falazat tetejéből 30-40 cm-t visszabontunk és új vasbeton koszorút 

építünk ki a teljes épületre biztosítva ezzel a szerkezetek összetartását. 5. Előbbiek 

miatt új faszerkezetű födémet építünk, alulról gipszkarton burkolattal, felülről OSB 



burkolattal, közte hőszigeteléssel. 6. Új tetőszerkezet készül alátétlemezzel, új 

cserépfedéssel. 7. A téli működés biztosítása érdekében fűtőpaneleket telepítünk az 

épületbe, hogy a +5 Celsius fokot folyamatosan tartani tudjuk, ezáltal a vizes 

helységek használhatók lesznek. 
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