
 
 

 

ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

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

Telefonszám: 06-70/850-9729 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

a Csodafa Óvoda felújítási és állagmegóvási munkálatainak támogatás felhasználásáráról 
 
Támogatás célja: Csodafa Óvoda felújítási és állagmegóvási munkálatainak támogatása 

Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

Kedvezményezett: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Támogatás összege: 12 000 000,- Ft 

Támogatói okirat száma: NEMZ-KSZP-20-0050 

Projekt megvalósulásának ideje: 2020. június 1 – 2022. augusztus 31. 

Helyszín: 8409 Úrkút, Mester u. 3. és Május 1. tér. 9. 

 
A 12 millió forintos támogatási összeg lehetőséget biztosított, hogy az óvodai épületek 2016-
ban megvalósult energetikai korszerűsítését és külső felújítását követően az épületek belső 
felújítása (mosdóhelyiségek, villamoshálózat felújítása) is megkezdődhessen.  
 
A Mester utcai székhely és a Május 1. téri telephely épületben, a gyermekek által használt,  
összesen három vizesblokk újravezetékezése – kiváltásra kerülnek a vas csővezetékek – és 
újraszerelvényezése történt meg. 
A kivitelezés az óvodai működés folyamatos biztosítása miatt több ütemben valósult meg. 
 
2020-ban a Május 1. téri telephelyen történt meg a felújítás. Hancsarov Sándor 
vízvezetékszerelő (munkadíj: br. 480 000,- Ft), valamint Tüttő Zoltán burkoló (munkadíj: br. 
414 250,- Ft) végezte el a szakipiari munkákat. A támogatás célszerű felhasználása érdekében 
az anyagbeszerzést a nemzetiségi önkormányzat végezte, így pénzt spóroltunk meg, hiszen az 
átalányáras vállalkozói díjhoz képest csak a ténylegesen beépített anyagokért fizettünk. 

- az Óceán Kft-től vásároltuk meg a szanitereket, szerelési anyagokat br. 1 202 988,- Ft 
összegben 

- a Terrakotta Fürdőszobacentrumból a burkoláshoz szükséges anyagok br. 401 863,- Ft 
összegben, 

- a Tóth és Társa Kft-től további, a burkoláshoz szükséges anyagok br. 60 117,- Ft 
összegben, 

Kivételt képez a Hancsarov Sándor ev. által felszerelt bojler, amelyről kiállított számla 
tartalmazza a munkadíjat és anyagdíjat, bruttó 120 039,- Ft összegben. 
A bontási törmeléket az Avar Ajka Kft. szállította el bruttó 60 152,- Ft összegben. 
A mosdóhelyiségben lévő szaniterek lehatárolását előregyártott elemekkel végeztük, a szállító 
a D&D Kft. volt 345 465,- Ft összegben. 



 
 

 
2021-ben folytattuk a munkát az óvoda Mester utcai székhelyépületében.  
A mosdófelújítás vízvezetékszerelési szakági munkáit Sikos Richárd és Németh István egyéni 
vállalkozók végezték, összesen bruttó 800 000,- Ft összegben. A burkolási munkával Tüttő 
Zoltán egyéni vállalkozó lett megbízva br. 635 942,- Ft munkadíj ellenében. Az 
anyagbeszerzést ezúttal is a nemzetiségi önkormányzat végezte: 

- a DSM Kft-től vásároltuk meg a szanitereket, szerelési anyagokat br. 1 065 038,- Ft 
összegben 

- Albertné Baptsán Évától további szerelési segédanyagok beszerzése történt meg br. 86 
987,- Ft összegben 

- a Terrakotta Fürdőszobacentrumból a burkoláshoz szükséges anyagok vettük meg br. 661 
224,- Ft összegben, 

A bontási törmelék elszállításáról az Avar Ajka Kft. gondoskodott 146 212,- Ft ellenében. 
 
A Mester utcai épület villamoshálózatának felújítására Varázsfény-Özön Kft. adta a 
legelőnyösebb munkadíjról szóló ajánlatot bruttó 1 550 000,- Ft összegben. Az anyagok 
beszerzése a Max Clean Kft-től történt br. 1 229 056,-Ft összegben. 
 
A felújítási munkálatokat követő festési munkák a Bene Kft-től lettek megrendelve, br. 1 306 
351,- Ft összegben. 
 
A fenti munkák megrendelését megelőzően beszerzési eljárások lettek lefolytatva, melynek 
keretében többnyire helyi vállalkozóktól kértünk be árajánlatát. Fontos lépés volt, hogy 
különválaszottuk az anyagbeszerzést, így jelentős megtakarítást értünk el. Ezen felül KATA 
adózású kisvállalkozók végezték a munkát, mely szintén költséghatékonynak minősült.  
 
Az elért megtakarítás révén további felújítási munkát tudtunk megrendelni: a Május 1. téri 
telephelyépületben is megvalósult a villamoshálózat felújítás, melyet Perei István ev. 
villanyszerelő mestertől rendeltük meg 1 489 500,- Ft összegben. 
 
A fenti vízvezetékszerelési, burkoló szakipari munkák révén teljesen megújultak az óvodai 
mosdók, a dugulási probléma a 2021. évi támogatás felhasználásával teljesen megszüntetésre 
került. A villamoshálózati munkák révén, különösen a Mester utcai székhelyen lévő 
főkőkonyhában, üzembiztosan tudnak üzemelni az intézmények. 
A felújítási munkák keretében 25 számlát fogadott be önkormányzatunk, mely jelentősen 
megnövelte az adminisztratív munkát (mind pénzügyi, mind a beszerzési eljárások területén), 
de a helyi és környékbeli iparosok révén ki tudtuk küszöbölni az építőipari áremelkedés okozta 
nehézségeket és a támogatási összegből minimális önerővel meg tudtuk valósítani a vállalt 
kötelezettségeket. 
 
A felújítás, ahogy a mellékelt fotók is tanúsítják, nemcsak műszakilag biztosítja az óvoda 
biztonságos és gazdaságos működését, de esztétikailag is megfelel a gyermekek napközbeni 
nevelését biztosító intézmény miliőjéhez. 
Köszönjük Magyarország Kormányának a támogatást! 
 
Úrkút, 2022. szeptember 28. 

        Kardos Antalné elnök sk. 


