
 
 

 

ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

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

Telefonszám: 06-70/850-9729 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Csodafa Óvoda Úrkút Mester utcai épület teljes fűtéskorszerűsítésének valamint a 
szennyvízelvezetőrendszer részleges kiváltásának finanszírozása felhasználásáráról 

 

Támogatás célja: Csodafa Óvoda Úrkút Mester utcai épület teljes fűtéskorszerűsítésének 

valamint a szennyvízelvezetőrendszer részleges kiváltásának finanszírozása 

Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

Kedvezményezett: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Támogatás összege: 11 800 000,- Ft 

Támogatói okirat száma: NEMZ-N-21-0076 

Projekt megvalósulásának ideje: 2021. április 15 – 2022. augusztus 31. 

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

 

A 11,8 millió forintos támogatási összeg lehetőséget biztosított, hogy az óvodai épületek 2016-
ban megvalósult energetikai korszerűsítését és külső felújítását követően, valamint a 2020-ban 
megkezdett belső felújítást tovább folytassuk.  
 
A Mester utcai székhelyen a hőközpont körülbelül 2001-ben lett kialakítva két gázkazánnal, és 
egy 300 literes víztartállyal, ezért azok korszerűbbre cserélése indokolt volt az üzembiztos 
működés érdekében. 
 
A gázterveket Kőrisfalvi Zoltántól rendelte meg a nemzetiségi önkormányzat 300 000,- Ft 
összegben, mely tartalmazta a műszaki átvételt is. A gáztervet módosítani kellett, azonban 
költség ezzel kapcsolatban nem merült fel. 
 
A gáztervek alapján lefolytatott beszerzési eljárásban Horváth Árpád ev. adta a legkedvezőbb 
árajánlatot, akitől 8 928 489,- Ft összegben lett megrendelve a munka, mely tartalmazza a 
tervmódosítás miatt szükségessé vált pótmunkát is. 
A beruházás során a hőközpont infrastruktúrája teljesen megújult: új gázkazánok és vezérlés 
lett beszerelve. Emellett a rozsdás fűtéscsövek, radiátorok is ki lettek cserélve. A radiátorok 
szabályozószeleppel lettek felszerelve. 
 
A Mester utcai székhelyen az egyik mosdói szennyvízvezeték az épületen kívüli elvezetését is 
szükséges volt megoldani, mert visszakanyarodott az épület felé és keresztül ment rajta. Ez a 
szakasz kiváltásra került egy épületen kívül elvezett vezetékkel:  



 
 

- a gép földmunkát Valcz Dávid ev-tól rendeltük meg br. 280 ezer forint értékben, 
- a szükséges anyagokat a DSM Kft-től vásároltuk meg br. 97 250,- Ft összegben, 
- a szerelési munkát Sikos Richárd ev. végezte br. 114 400,- Ft vállalkozói munkadíj 

ellenében. 
 
A sikeres beszerzési eljárások eredményeképp további, eredetileg nem tervezett munkát 
tudtunk a támogatói okirat módosítása után megrendelni. A Május 1. téri telephelyen lévő 
gázkazán szintén 2001-ben lett beszerelve, mely csereérett lett (tavasszal a fűtési szezon végén 
le is állt). A műszaki dokumentáció és műszaki átvételt Krózser János ev. végezte br. 170 000,- 
Ft összegben. A gázkazán cseréjét a műszaki dokumentáció alapján – a legelőnyösebb árajánlat 
alapján - Horváth Árpád ev. végezte el 1 909 861,- Ft összegben. 
 
Az elvégzett felújítási munkák eredményeképp üzembiztos lett a működés: a garanciális 
kazánok karbantartása és működtetése egyszerűbb, a kötelező felülvizsgálatuk elvégezhető. A 
kiváltott szennyvízvezeték révén csökkent a dugulás veszélye.  
 
Összességében megállapítható, hogy a felújítások kiküszöbölték a hibalehetőségeket, 
modernizálták és ezáltal költséghatékonyabbá tették a működtetést. 
 
Köszönjük Magyarország Kormányának a támogatást! 
 

Úrkút, 2022. szeptember 28. 

        Kardos Antalné elnök sk. 


