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Nagycenki Temetőben szilárd burkolatú út, tér kialakítása  

 
Tisztelt Képviselő-testület!  

 

2018. szeptember hónapban a képviselő-testület döntést hozott arról, hogy 2019.évben fel kívánja 

újítani a Nagycenki ravatalozót, és a hozzá vezető utat-járdát kialakítja.  

 

A Ravatalozó felújításához szükséges tervezői megbízást már megadtam, míg az épület bővítésé-

hez szükséges, az építésügyi szabályoknak megfelelő magatartás érdekében, telekösszevonást 

kezdeményezünk a ravatalozó és a temető területével kapcsolatban. Elindítottuk az egyháztestü-

lettel történő megállapodás szerint , az elmúlt hónap képviselő-testületi döntése alapján,  a temető 

ingyenes átvételének folyamatát.  

 

 A korábbi előterjesztésben leírtam, hogy a felújításokhoz milyen munkálatokra van szükség:  

„A ravatalozó tetőszerkezetek felújítása( jelenleg pala van rajta, mely veszélyes anyag, nem is 

pótolható, és már több helyen megindult ), előtető építése, a helyiség felújítása, valamint a rava-

talozó előtti tér térkőburkolása. Szükséges még a mauzóleumtól a ravatalozóig lévő út-járda ki-

alakítása (térkővel). Előzetesen a projekt teljes költsége kb. 30 millió Ft. „ 

 

Jelenleg a saját erős projekt költsége bekerült a 2019.évi költségvetésbe, melynél a mostani ülésre 

az út – 3 méter széles térkőburkolattal ellátott, a Mauzóleumtól a Széchenyi Alajos kriptáig 

terjedő területen,  kb. 300 m2 területen – kialakításáról döntenénk, valamint a Ravatalozó és a 

Széchenyi Alajos kripta előtti, kb  300 m2 területű tér kerülne térkővel burkolásra.  

 

A munkálatokra az 1.2.3. számú melléklet szerinti ajánlatok érkeztek, melynek alapján javaso-

lom, a Viat Kft megbízását, augusztus 31-ei határidővel.  

 

A terület kimutatására a 4. számú mellékletet csatolom az előterjesztés mellé.  

 

………../2019.(…….) önkormányzati határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a melléklet szerin-

ti temetői burkolatépítési munkákkal a Viat Kft- (9484 Pereszteg, Temető u. 20. ). 

13.780.000 Ft + Áfa összegben. 

 

Vállalási határidő: 2019. augusztus 31.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a Csorba János polgármestert a vállalkozási szerződés 

megbízására.  

A képviselő-testület felkéri Kiss Józsefet (9330 Kapuvár, Fő tér 14. ) a műszaki ellenőri  

munkák elvégzésére  

 

Felelős: Csorba János polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Nagycenk, 2019. február 21. 

Csorba János 

polgármester 


