
 
 

 

ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
Email: jegyzourkut@gmail.com 

Telefonszám: 06-70/662-5373 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola felújítási, állagmegóvási 

munkálatainak és az oktatás-nevelési feladatok ellátását segítő tárgyi eszközök beszerzésének 

támogatásáról 

 

Támogatás célja: Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola felújítási, 

állagmegóvási munkálatainak és az oktatás-nevelési feladatok ellátását segítő tárgyi eszközök 

beszerzésének támogatása 

Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

Kedvezményezett: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Támogatás összege: 8 000 000,- Ft 

Támogatói okirat száma: NEMZ-KSZP-20-0049 

Projekt megvalósulásának ideje: 2020. május 1 – 2021. augusztus 31. 

Helyszín: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 42. 

 

Az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. szeptember 1-jétől fenntartója az Iskolának, 

illetve 2020. december 22-óta tulajdonosa is az épületnek. A 2019-ben benyújtott támogatási 

igény három részcélra irányult. 

 

A 2019-ben térkövezett udvar után folytattuk a térkövezést az épület előtti részen is, kulturált 

parkolót kialakítva a gépjárműveknek, mely közlekedésbiztonsági és területkarbantartási 

szempontból is fontos volt. A felújítást az AR-VA Bau Kft. (székhelye: 8400 Ajka, Kossuth u. 

4.; adószám: 25587427-2-19) végezte el 3 786 276,- forint összegben. 

 

A támogatás felhasználásának másik célja az oktatási feltételek színvonalát emelő kisebb 

felújítások, karbantartások, beszerzések megvalósítása volt. Ennek keretében két interaktív 



 
 

táblát szereztünk be az LSK Kft-től (1118 Budapest, Beregszász út 55/b) bruttó 1 036 080,- Ft 

összegben, illetve infokommunikációs eszközöket az informatikai terem szerverparkjához és 

magába a terembe bruttó 789 870,- Ft-ért az Etalon.hu Kft-től (8452 Halimba, Ady E. u. 7.). A 

táblákat Sári Balázs egyéni vállalkozó szerelte fel bruttó 74 000,- Ft összegért. A beszerzések 

mellett két tanterem padlójának burkolását rendeltük meg Gaál Norbert ev-tól (8409 Úrkút, 

Ady E. 1/B, asz.: 56171956-1-39) bruttó 506 300,- Ft összegben, illetve a burkoláshoz 

szükséges anyagot bruttó 302 318,- Ft összegben, mivel azok már balesetveszélyesek voltak, 

illetve a színpados termet kettéválasztó ajtót hangszigeteltettük le. Utóbbi felújítás révén a 

színpados terem fejlesztő részében zajló ének, gépi hang és taps nem zavarja a színpados terem 

osztálytermi részét. A hangszigetelést Part Lajos egyéni vállalkozó (8409 Úrkút, Temető u. 10; 

asz: 69031465-1-39) végezte bruttó 288 400,- forint vállalkozói díjért. 

 

A harmadik részcélja a támogatásnak a kültéri eszközpark fejlesztése, új eszközök 

beszerzésével. Az Enercom s.r.o. (EU asz.: SK2022807369) cégtől 1 217 190,- forint értékben 

négy férőhelyes, fém szerkezetű, kék színű mérleghinta (VH-401KB-10), valamint 2,5 m-es 

kötélpiramis (PY-625K-10) lett vásárolva és telepítve, mely hozzájárul a napközi otthonos és 

iskolaotthonos diákok délutáni szabadidős foglalkozások tartalmas eltöltéséhez. 

 

A támogatás hozzájárult az oktatási tevékenység minőségének emeléséhez, az iskolai szabadidő 

tartalmas eltöltéséhez és a biztonságos közlekedés kialakításához. 

 

Köszönjük Magyarország Kormányának a támogatást! 

 

Úrkút, 2021. december 28. 

        Kardos Antalné elnök 


