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Ravatalozó és a hozzá vezető út kialakítása  

 
Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A nagycenki temetőben az 50 millió Ft összegű Honvédelmi Minisztérium támogatásból megva-

lósuló Széchenyi Alajos kripta felújítása lassan a végéhez közeledik. A felújítás végeztével a ra-

vatalozó használatának kérdése ismét előtérbe fog kerülni.  

 

A  Soproni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának,  valamint a nagycenki új plébánosnak, 

Szarka Gábornak  is a kérése, hogy a templomban lévő ravatalozás szűnjön meg.  

 

Vissza kell állítani a ravatalozó funkcióját és a pályázati munkák befejeztével, melynek során 

még inkább igénybe lett véve az épület, ez megtörténhet. Az utóbbi években, sajnos az esős idő-

járási napokban amikor temetés volt, a mauzóleum után lévő síroknak nagyon nehéz volt a meg-

közelítése mind a gyászolók, mint az egyház képviselői által. Ezért is került a ravatalozás, megál-

lapodás alapján, dr. Szalai Gábor plébános belegyezésével a templomba.   

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a méltóságteljes gyászszertartás, valamiz egyház, a gyá-

szoló család és ismerősök tisztelete mellett állítsuk helyre a ravatalozónkat, és végezzük el az 

épület és az előtte lévő tér felújítását.  

 

A következő munkákra lenne szükség a felújításban: 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 ravatalozó előtti tér térkőburkolása. 

 

 Szükséges még a mauzóleumtól a ravatalozóig lévő út-járda kialakítása (térkővel). Előzetesen a 

projekt teljes költsége kb. 30 millió Ft.  

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, adjon felhatalmazást arra, hogy a szükséges tárgyalásokat meg-

tehessem ( tervezés megrendelése…stb. ) , a terv ismertetése után a kivitelezés pályáztatását le-

folytassam a 2019.évben.  

 

A turizmus is egyre fejlődik településünkön, egyre több a látogató, a Széchenyi szarkofágok és 

emlékhelyek, sírok miatt is méltó, illetve szükséges  lenne a felújítási munka elvégzése. 
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………../2018.(…….) önkormányzati határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete elhatározza, hogy felújítja a 

nagycenki temetőben lévő ravatalozót és a hozzá vezető utat-járdát kialakítja. 

 

A képviselő-testület a projekt előzetes költségvetését 30 millió Ft összegben állapítja meg.    

 

A Képviselő-testületet felhatalmazza Csorba János polgármestert, hogy  a szükséges tárgya-

lásokat megtegye ( tervezés megrendelése…stb. ) , a terv ismertetése után a kivitelezés pá-

lyáztatását 2019.évben lefolytassa.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a projekt összegét a 2019.évi költségve-

tésben betervezze.  

 

 

Felelős: Csorba János polgármester és Percze Szilvia jegyző 

 

Határidő: folyamatosan 

 

 

Nagycenk, 2018. szeptember 5. 

 

 

 

        

Csorba János 

polgármester 


