
 

 

 

Beszámoló projekt megvalósításáról 

 

 

 

 

 

Kedvezményezett neve:   Bálványos Községi Önkormányzat 

Kedvezményezett címe:   8614 Bálványos, Kossuth u. 68. 

MFP azonosító:    1003451388 

Támogatási konstrukció:  MFP-ÖTIF/2022 

("Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése”) 

Projekt címe:  Bálványosi ravatalozó felújítása 

Projekt azonosító:  3346493150 

Támogatói okirat iratazonosító:  3365860225 

A szerződött támogatás összege: 10 821 316 Ft 

 

Projekt megvalósítás tervezett  

kezdete:     2022.04.01. 

Projekt megvalósítás tényleges 

kezdete:    2022.05.30. 

Projekt megvalósítás tervezett 

fizikai befejezése:   2022.12.31. 

Projekt megvalósítás tényleges 

fizikai befejezése:   2022.12.14. 

 

 

Az önkormányzatnak a ravatalozó felújításához az elnyert támogatáson felül saját 

költségvetéséből önrészt nem kellett biztosítania. 

 

A fejlesztés indokoltsága:   

 

Bálványos zsáktelepülés, a fiatalok helyben maradását, a lakosság fogyását csak fejlesztésekkel 

tudja a település megállítani, mérsékelni. Ehhez saját forrása nem áll rendelkezésre, így ezen 

pályázat is lehetőséget biztosított az önkormányzatnak céljai elérésére. 

 

Az önkormányzat kapcsolódó fejlesztésként a temetőhöz vezető utat 2019. évben felújította. 

A projekt megvalósítása az eredeti szakmai terv szerint történt. 

 

A projekt keretében megvalósult fejlesztés: 

 

A projekt keretében a bálványosi ravatalozó épületének felújítása valósult meg.  

 

Megvalósult fejlesztés szakmai tartalma:  

 

- rossz minőségű homlokzati nemesvakolat eltávolítása, 

- alapozó felhordása, új vékonyvakolat készítése 100,6 m2-en, 

- lábazati vakolat, padlóburkolat felújítása, 

- fal-, pillér-, oszlopburkolat javítása 10 m2-en,  

- fa nyílászárók cseréje,  

- belső, külső falfelületek javítása, festése, külső felületek lazúrozása csiszolása, mázolása két 

rétegben (181 m2),  

- a megsüllyedt, törött térkőburkolat, törött szegélyek helyreállítása  

- fagyálló, teherhordó alap készítése 20 cm vastagságban (45 m2) 



- térburkolat készítése 6 cm-es vastagsággal, ágyazat pótlása utáni javítás a bontott térkő 

visszaépítésével. 
 

A projekt megvalósítását az általalános költségekben elszámolt projektadminisztráció és 

műszaki ellenőrzési feladatok kísérték végig. 

 

A projektadminisztráció keretében a projekthez kapcsolódó koordinációs feladatok ellátása 

valósult meg (pl. adminisztratív feladatok ellátása, pályázat elszámolásának elkészítése). 

 

A projekttel kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feltételek teljesültek. 

 

A falutáblák, valamint a projekt támogatói tábla kihelyezése megtörtént, melyet 

fotódokumentáció igazol. Az önkormányzat honlapján – önálló honlap hiányában a közös 

önkormányzati hivatal által biztosított felületen – a projekt megvalósításáról szóló tájékoztató, 

az arculati elemek használatával feltöltésre került.  

 

A projektben szereplő tevékenység nem volt engedélyköteles, a projekt megvalósítása során 

közbeszerzési kötelezettség nem merült fel.  

 

A támogatási összeg célnak megfelelő, rendeltetésszerű felhasználása valamennyi támogatott 

jogcím tekintetében megtörtént (felújítás, általános költségek (műszaki ellenőrzés, 

projektadminisztráció)), a pályázatban megfogalmazott célok maradéktalanul teljesültek. 

 

 

Bálványos, 2022. december 

        Sebestyén Gyula s.k. 

              polgármester  

  
 


