
 
 

 

ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 

Email: jegyzourkut@gmail.com 

Telefonszám: 06-70/850-9729 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Az úrkúti Heimatmuseum átköltöztetése céljából ingatlan vásárlásáról és felújításáról 

 

Támogatás célja: Az úrkúti Heimatmuseum átköltöztetése céljából ingatlan vásárlása és felújítása 

Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

Kedvezményezett: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Támogatás összege: 20 000 000,- Ft 

Támogatói okirat száma: NEMZ-N-21-0226 

Projekt megvalósulásának ideje: 2021. október 20 – 2022. augusztus 31. 

Helyszín: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 50. 

 

A támogatás célja a Heimatmuseum faluközpontba történő költöztetése. Ennek érdekében 

megvásárlásra került az Úrkút 36 hrsz-ú, Rákóczi u. 50. sz. alatti, 2 919 nm alapterületű ingatlan 

17 500 000,- Ft összegben. 

 

A fennmaradó támogatási összegből a Rekord Nyílászáró Centrumtól megrendeltük br. 1 009 

038,- Ft összegben a nyílászárókat, melyek beépítéséről Bujtor Zoltán ev. gondoskodott br. 145 

100,- Ft összegben. A beépítés utáni javítási munkálatokat saját forrásból finanszíroztuk, 

melynek költsége br. 362 445,- Ft volt. A faljavítást követően kerülhetett sor a festési munkákra, 

melyre Kocsó Roland ev. adta a legelőnyösebb árajánlatot, br. 360 000,- Ft volt a munkadíja. 

Az anyagbeszerzést a korábbi gyakorlatnak megfelelően a nemzetiségi önkormányzat végezte, 

így a fel nem használt anyagokat a szállító (Leonardo Dekor Kft.) visszavételezte, az 

anyagköltség pedig 118 160,- Ft volt. A külső vakolási/színezési munkára Friedl József 

kőműves adta a legkedvezőbb árajánlatot br. 650 000,- Ft összegben. A vakoláshoz és 

színezéshez szükséges anyagokat a Tóth és Társa Kft-től szereztük be br. 316 299,- Ft 

összegben. 

Fenti kiadásokon kívül saját forrás terhére megrendeltük  

- a régi, félig összedőlt épület bontását és elszállítását br. 500 000,- Ft összegben, 

- a tetőjavítási munkákat br. 275 000,- Ft összegben, 

- a mosdófelújítást br. 194 238,- Ft összegben, 

- a már említett bontási-javítási munkákat br. 362 445,- Ft összegben, 

- a vízigényszámítást br. 50 000,- Ft összegben, 

- a rágcsálóirtást br. 88 900,- Ft összegben. 

 

A támogatásban foglalt felújítási munkák megvalósultak, illetve az udvar rendezése érdekében 

az Égig Érő Fa Egyesület tagjai és további segítő úrkútiak kiirtották a bokros, elburjánzott 
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növényzetet, kivágtak több fát. További munkák elvégzése és szolgáltatások megrendelése 

szükséges azonban, hogy a gyűjtemény átköltöztethető legyen: az udvar rendbe tételéhez több 

kocsi murva szükséges, valamint a vegetációs időszakon kívül érdemes további növénykezelési 

munkát elvégezni. További belső felújítási munkákat is szükséges elvégezni, így a sérült 

parkettát javítani kell és a mosdóhelyiségbe vinyl burkolatot kell installálni a falra, illetve kívül 

a felfagyott teraszt és lépcsőt is szükséges felújítani. 

 

Fent ismertetett munkákat követően kerülhet sor a gyűjtemény átköltöztetésére, hogy az ahhoz 

méltó helyen legyen látogatható. 

 

Köszönjük Magyarország Kormányának a támogatást! 

 

Úrkút, 2022. szeptember 29. 

        Kardos Antalné elnök sk. 


