
 
 

 

ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

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

Telefonszám: 06-70/662-5373 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

a Csodafa Német Nemzetiségi Óvoda Úrkút kapubejáróinak és kerítésének felújításáról 

Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
Kedvezményezett: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Támogatás célja: Csodafa Német Nemzetiségi Óvoda Úrkút kapubejáróinak és kerítésének 
felújítása 
Támogatás összege:  1 933 000,- Ft 
Támogatói okirat száma: NBER-KP-1-2022/1-000292 
Projekt megvalósulásának ideje: 2022.08. 31. 
Helyszín: 8409 Úrkút, Mester u. 3., Május 1. tér 9/1. 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 1 933 000,- Ft támogatást nyert el az óvodai kapuk és kerítés 
felújítására. 

A fenntartó nemzetiségi önkormányzat 3 ajánlatot kért be, melyből a legkedvezőbb árajánlatot a Sutyi 
Bau Hungary Kft. adta 1 933 000,- Ft összegben. A fenntartó 26/2022. (V.24.) határozatában döntött a 
kapu és kerítésfelújítás megrendeléséről, elfogadva a Sutyi Bau Hugary Kft. 1 933 000,- Ft összegű 
ajánlatát. A vállalkozási szerződést a felek 2022. 06. 01-jén írták alá, melyet követően megkezdődtek a 
felújítási munkák. 

A felújítási munka keretében az óvoda Május 1. téri telephelyén a több helyütt korhadt kerítéslécek 
kerültek leszerelésre, majd a tartószerkezet kezelve lett, végül acél kerítéslemezek lettek visszaszerelve, 
melyek praktikusak, időtállóak és nincs kezelési költségük. 

A Mester utcai székhelyen lévő nagykapu felújítása során a kapu leszerelésre került, azonban a vasváz 
még hasznosítható volt, így a kezelését követően felhasználásra került. A vázra a Május 1. térihez 
hasonló acél kerítéslemezek lettek rögzítve, mely a korábbi teljes vaskapuval szemben kisebb tömeget 
képvisel, így a zsanérokat és a bástyát nem terheli meg. A kapu felújítása mellett a bástyák felújításra, 
a zsanérok pedig cserélve lettek. A nagykapuhoz hasonlóan a kiskapu felújítása is megtörtént, hasonló 
műszaki tartalommal, azzal, hogy ebben az esetben az egyik bástyát teljesen újra kellett építeni. A két 
bejárati kapu mellett a belső kapu is acél kerítéslemezeket kapott. 

Vállalkozó a munkát határidőben, a vállalt műszaki tartalommal, I. osztályú minőségben végezte el, 
mellyel esztétikus és biztonságos kerítést, illetve kaput kapott az óvodai intézmény. 
 

 
Úrkút, 2022. augusztus 31. 

        Kardos Antalné elnök 


