
 
 

 

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 mosdóhelyiségei teljes 

felújításának, valamint a menzaépület energetikai- és tetőfelújításának finanszírozása projekt 

megvalósításáról 

 

Támogatás célja: Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 

mosdóhelyiségei teljes felújításának, valamint a menzaépület energetikai- és tetőfelújításának 

finanszírozása 

Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

Kedvezményezett: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Támogatás összege: 26 000 000,- Ft 

Támogatói okirat száma: NEMZ-N-21-0075 

Projekt megvalósulásának ideje: 2021. március 15 – 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. Az oktatási célt szolgáló épületek 

közül a nagy épületet 2018-ban újították fel: külső szigetelést és új tetőszerkezetet kapott, illetve 

napelemek lettek felszerelve. A belső felújítások azonban elmaradtak, csakúgy a kisebb 

épületben, így a fiú, lány és felnőtt mosdók a kialakításuk óta (1960) nem kerültek felújításra: 

a falban és aljzatban még a régi vascsövek mentek. A felújításokat nem generálkivitelező 

végezte, hanem Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezte meg a munkavégzést. Az 

ajánlatkérés alapján legkedvezőbb árajánlatot a mosdók bontására, a kőműves munkák 

elvégzésére és a burkolásra Takács Szabolcs ev. (székhelye: 8455 Pusztamiske, Dózsa György 

utca 81.; adószám: 64061986 -2-39) adta bruttó 16 184 090,-Ft összegben. A beépítésre került 

épületgépészeti termékeket a DSM Kft. (székhelye: 8200 Veszprém, Stadion köz 6104/5 hrsz., 

adószám: 10630062-2-19) szállította bruttó 2 180 689,- Ft értékben, és Sikos Richárd  



 
 

(székhelye: 8409 Úrkút, Hősök u. 39/A.; adószám: 55992271-1-39), valamint Németh István 

(székhelye: 8452 Halimba, Vörösmarty u. 22.; adószám: 57171203-1-39) egyéni vállalkozók 

végezték a beépítést összesen bruttó 2 380 000,- Ft munkadíj ellenében. A szerelési munkához 

a szerelési segédanyagok költsége bruttó 689 969,- Ft volt. A bontási hulladék szállítását (45 

köbméter törmelék) az Avar Ajka Kft. végezte bruttó 548 321,-Ft forint értékben. A 

villanyszerelési munkákat Perei István egyéni vállalkozó az önkormányzati képviselői 

tiszteletdíja terhére végezte el. A mosdóhelyiség újraépítését követően előre gyártott paneleket 

szerelt fel a D&D Kft., mely elválasztja egymástól a wc-ket. A panelek gyártásának és 

beépítésének költsége 2 192 274,-Ft forint volt. A fent részletezett munkálatok révén nyolc 

mosdóhelyiség lett teljesen felújítva. 

A menzaépület a korábbi szolgálati lakás átépítésével 2018. októberére készült el, amikor az 

óvodai étkező helyiségből bölcsőde lett kialakítva. A menzaépület fűtése központi gázfűtés 

hiányában infrapanelekkel lett megoldva, ami jelentősen megnöveli az Iskola áramszámláját. 

A gazdaságosabb fűtés érdekében az épület külső szigetelését rendeltük meg Pörzse Sándor 

egyéni vállalkozótól, illetve az anyagokat a BauSystem Kft-től. A munkadíj bruttó 799 876,-Ft, 

míg az anyagköltség bruttó 897 109,- Ft volt. Az épület palatetőjét elbontani rendkívül 

költséges lett volna, azonban az beázott, így a felújítása indokolt volt. A munkát Zsebeházi 

Gábor egyéni vállalkozó végezte el 330 000,- forint munkadíjért, az anyagköltség 235 430,- 

forint volt. 

A felújítások révén az Iskola működése és fenntartása gazdaságosabbá vált. Az energetikai 

felújítás révén csökken az ökológiai lábnyom, a rezsikiadások csökkennek. A tetőfedés 

megújítása révén biztonságosabbá vált az épület. A mosdófelújítások révén kulturált és 

higiénikus környezetet biztosítottunk a mintegy 135 fő gyermek és 20 fő személyzet részére. 

 

Köszönjük Magyarország Kormányának a támogatást! 

 

Úrkút, 2021. december 28. 

        Kardos Antalné elnök 


