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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A pályázat az öttevényi régi temető életveszélyes, ezért évek óta nem használt ravatalozó épületének 
megújítására, új ravatalozó építésére irányul.  
 
A temető a település egyedüli sírkertje volt 1992-ig. Kihasználtsága közel maximális, azonban a rátemetések 
lehetősége, illetve a visszaszálló használati jogok következtében megürült sírhelyek értékesítése miatt, 
folyamatos használatban van és lesz az elkövetkező években is. A temetési szertartáshoz ravatalozó 
szolgáltatás jelenleg nem biztosított, ami számos közösségi konfliktus forrása. 
 
A projekt az új ravatalozó építésének első fázisához csatlakozik. Az 2019.-ben e tárgyban szintén a Magyar 
Falu Programban elnyert 8.890.000- Ft pályázati forrás a teljes építési munka első részére, a szerkezetkész 
állapotra nyújt csupán fedezetet.  
A további munkálatok 16.831.856-Ft. költsége, mint önerő jelentkezik. Az önkormányzat pénzügyi pozíciói 
az első pályázat benyújtásnak idejének pénzügyi tervezési alapjához képest jelentős mértékben romlottak. 
Az önerőre a veszélyhelyzeti intézkedések következtében (elsősorban a gépjárműadó bevételek elvonása 
miatt) jelenleg nincs forrás – e problémáról a képviselő-testület már szembesült - így a szerkezetkész 
állapotot követő 2. kivitelezési fázist (85%-os készültségi fok elérését) pályázati forrás terhére tudná az 
önkormányzat biztosítani.  
Ennek érdekében a Magyar Falu Program 2020. évi azonos tárgyú pályázati kiírásán az önkormányzat 
13.122.932-Ft összegű támogatási igényt nyújthatna be. A pályázat 100%-os támogatási intenzitású, azonban 
a vállat eredmény elérése - a ravatalozó épület felépítése - miatt a teljes készültséghez szükséges további 
15%-nyi forrást is biztosítani kell.  
Az egyes fázisok elhatárolását, azok pontos műszaki tartalmát a napokban elkészült aktualizált költségvetés 
tartalmazza. Ez egyben a pályázati szintű elkülönített elszámolásnak is megteremti az alapját. A fennmaradó 
15%-ra a fedezet a költségvetés általános tartaléka nyújthat – amelyre valóban reális esély van.  
 
A beruházás tervezett időpontja 2021. 
 
A beruházás teljes összege: nettó 20.253.430-Ft, bruttó 25.721.856-Ft.  
 
A pályázat sikere elsősorban azon múlik, hogy a pályázat elbírálója a kettős finanszírozás kérdésében milyen 
álláspontot fog képviselni.  
 
Kérem döntsenek a pályázaton történő indulás kérdésében. 
 

Öttevény, 2020. 08. 24. 
 

  
Dr. Bider Zsolt s.k. 

polgármester 
 

Határozati javaslat: 
     

Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2020. 

(VIII. 27.) számú határozata 

Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete indulni kíván a 

Magyar Falu Program „Temető fejlesztése” elnevezésű pályázatán. A 

pályázat célja a régi temető új ravatalozójának megépítéséhez szükséges 

további források biztosítása. E célból a költségvetésben meghatározott 

építési munkák megvalósítására 13.122.932-Ft pályázati támogatási igényt 

nyújt be. 

Felelős:   Dr. Bider Zsolt polgármester 
Határidő:  2020. 09. 12.  


