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 SZAKMAI BESZÁMOLÓ  
 

Nemzetiségi egyedi támogatásokhoz 
 
Kedvezményezett adatai: 

 

Kedvezményezett neve: 
 
Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata 

Kedvezményezett címe: 6326 Harta, Templom u. 68. 

Támogatás azonosító 
száma: 

NEMZ-E-19-0058 

A támogatás célja1: 
„A Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tornatermének 
felújítási munkálatai, egyéb fejlesztései és eszközbeszerzései” 

Támogatási összeg (Ft)2: 35.000.000.- Ft 

Kapcsolattartó neve: 
Elérhetősége (tel., e-mail): 

Frőhlich Henrikné, elnök 
+36/70 459 3085 
harta@harta.hu 

 
1. A megvalósult támogatott tevékenység (projekt/beruházás/program) bemutatása: 
 

Az iskola sportudvarán található futókör öntött gumi burkolatot kapott. 
Megvalósult az iskola tornaterme falfelületének ütéscsillapító gumiburkolattal történő bevonása, belső 
festése, mázolása, új ajtók elhelyezése. 
Az iskola főépület körüli udvarának átépítése során a meglévő járdákat bontották, új térkőburkolatokat 
alakítottak ki. Az esővíz elvezetésre került, új szikkasztó akna került megépítésre. A meglévő aknák nyakát 
visszabontották, újat készítettek. A főépület és tornaterem közötti fűtéscsövet elbontották, fűtési távvezetéket 
építettek ki és a függőleges fűtéscsövet elburkolták. A tornaterem oldalánál vasbeton támfal került 
megépítésre.  
Új kültéri ping-pong asztal került elhelyezésre, valamint öntözőrendszer került kialakításra. 
 

 

                                                 
1 a támogatói okiratban / támogatási szerződésben nevesített támogatási cél 
2 a támogatói okiratban / támogatási szerződésben nevesített támogatási célra megítélt támogatás teljes összege 
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2. A támogatott tevékenység (projekt/beruházás/program) jelentőségének indoklása. A támogatott 
tevékenység eredményei, utókommunikációja, jövőbeni tervek bemutatása: 
 

Az iskola tornatermének és öltözőinek falburkolata az elmúlt évek során tönkre ment, teljes felújításra 
szorult. A támogatásnak köszönhetően megvalósult a teljes belső felújítás, festés- mázolási munkák, új ajtók 
elhelyezése.  
Az udvari salakos futókör elhasználódott, elkopott, használhatatlanná vált, ezért a mai kor igényeinek 
megfelelő öntött gumiburkolatú futópálya került kialakításra. 
Az iskola épülete körüli vízelvezetést megoldottuk, új fűtési távvezeték került kiépítésre, új térkőburkolatokat 
építettünk ki. Így egy esztétikus, balesetmentes környezetet alakítottunk ki iskolás diákjaink számára. 
Az öntözőrendszer kiépítésével növeltük a zöld felületet és a kültéri ping-pong asztal beszerzésével a tanórák 
közötti és utáni szabadidős lehetőségek sorát bővítettük. 

 
3. Amennyiben a támogatott tevékenység megvalósítása során a támogatói okirat/támogatási 
szerződés módosítását nem igénylő változások történtek, kérjük ennek leírását és indoklását: 
 

A támogatás igénylésénél tervezett felújítások és beruházások közül az áremelkedések miatt nem sikerült az 
összes tevékenységet megvalósítani. A költségtervben szerepeltetett felújítások soron 26.248.402 Ft-ot, a 
beruházásoknál pedig 8.751.598 Ft-ot kívánunk elszámolni. 

 
4. A dokumentációba foglalt mellékletek felsorolása (fotó, sajtómegjelenések stb.): 
 

Fotók a megvalósított felújításokról, beruházásokról. 

 
Kelt: Harta, 2020. január 23. 
     ………………………………………………… 

Kedvezményezett hivatalos képviselője, vagy az általa meghatalmazott személy 
 aláírása  

P.h. 
 
Kérjük, hogy a szakmai beszámolót a pénzügyi beszámolóval együtt 1 eredeti példányban – ajánlott 
küldeményként – az alábbi postacímre beküldeni szíveskedjenek: 
 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
Támogatáselszámolási és monitoring igazgatóság 

Budapest Pf. 52. 
1253 

 
Kérjük, hogy a borítékon tüntessék fel a támogatás azonosítószámát. 


