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ŐSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 

TELEPÜLÉSÜNK 103.992.000,- FT ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁST NYERT A TERÜLET ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 
OPERATÍV PROGRAM KERETÉN BELÜL A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA 
CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉRE. 

 

Ősi Község Önkormányzata jelen projekt keretében egy korszerű akadálymentesített új 
bölcsődei csoportot kíván létrehozni - a meglévő óvoda épülethez egy nyaktaggal, új 
épületegységet hozzáépítve.  
 
A kivitelezést végző vállalkozás: „Vár-Top-V” Bt., 2020. december 14. napján a 
munkaterületet átvette, és megkezdte az építési munkálatokat. A kivitelezés időtartama: 
2020.12.14. – 2021.10.09. 
A vállalkozás 2021. május 31. napjáig az alábbi építési tevékenységeket valósította meg: 

− Mászóka elbontása, térkőburkolat bontása. 
− Épület kitűzése és humusz termőréteg letermelése. 
− Alapozási munkák, sávalap készítése. 
− Szerelőbeton készítése (egyoldalas zsaluzás, drén lemez terítés, betonacél háló 

elhelyezése) 
− Mozgássérült parkoló helyének a kitűzése. Munkaárok földkiemelése közmű nélküli 

területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával. Szegély készítése, alapárok 
kiemeléssel beton gerendával, zsaluzva, hézagolva, 100 cm hosszú elemekből. 

− Kerítés alap ásása, kerítés alap betonozása oszlopok elhelyezésével együtt. Murva 
ágyazat terítése térkő ágyazatául. 

− Meglévő fa tetőszerkezetek bontása kontyolt oromfalnál. Oromfal kiegészítése,- 
magasítása, tűzfal kialakítása 36 cm vtg.-ban. 

− Teherhordó és kitöltő falazat készítése, 300 mm vtg égetett agyag-kerámia termékekből, 
nútféderes elemekből, falazó, cementes mészhabarcsba falazva. 

− Betonacél elhelyezése tartószerkezetbe. Vasbeton faltetőt lezáró, egyenes- és 
ferdekoszorú készítése, lépcsősen falazott oromfal tetőn. Vasbeton koszorú készítése. 

− Ácsszerkezet készítése (talpszelemen elhelyezése, zsinórpad készítése szarufák 
leszabása, közép , taréj szelemenek leszabása). 

− Válaszfalak építése, 10 cm-es vastagságban, habarcságyazatba fektetve, minden 
harmadik sorban huzalmerevítéssel. 

− Ácsszerkezet készítése (Tető lécezés, fóliázás). 
− Talajnedvesség elleni szigetelés; bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy 

rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumen- mázzal. 

 



− Tető cserepezés, szabás, kúpozás. Gipszkarton szerelt válaszfal, CW 75 vázszerkezetre 
szerelt, 2 rtg. RBI, és 2 rtg. RB, 12,5 mm vtg. gipszkartonnal, hőszigetelve, 
hézagolással. 

− Villanyszerelés (villamos horonymarás,vésés, védőcsövezés, kötő és szerelvény 
dobozok elhelyezése). 

− Épületgépészet (Vezeték- és csőhálózat-szerelő, - víz, gáz, fűtés). 
− Lábazat vízszigetelése, kenhető szigeteléssel. 
− Fűtési alapvezeték kiépítése szerelőbetonon. 
− Külső homlokzati fal hő és hangszigetelése, falazott és monolit vb. szerkezeten, 1 rtg 

polisztiroltábla felragasztása. 
− Hőszigetelési munkák. Födém, padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes 

felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként, expandált polisztirolhab lemezzel. 
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