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    Vattai Református Egyházközség 
3431 Vatta  
Szemere Bertalan út 63. 
 
 
 
                     Beszámoló 
 
Egyházközségünk 2012 november 28-án támogatási kérelmet nyújtott be a 102/2012.(X.1) 
VM rendelet alapján Falumegújításra és –fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok 
közreműködésével 2012-től igyénybevehető támogatások jogcímre. 
A támogatási kérelmet a támogató pozitívan bírálta el és a kidolgozott projektre nettó 
14.911.051 (bruttó: 18.937.035) forintot ítélt meg. 
A projekt a Vatta, Szemere Bertalan út 63 szám alatt, a Református Templom udvarán 
fekvő 175hrsz Parókia, Közösségi ház felújítását tartalmazza. 
A legfontosabb feladatok 

- tetőszerkezet megerősítése 
- héjazat teljes cseréje 
- kémények újraépítése 
- csatornázási feladatok 
- teljes külső vakolás, festés 
- belső átalakítások 
- nyílászárók felújítása, festése 
- hajópadló építése, csiszolása, lakkozása 
- konyha és tornác hidegburkolása 
- elektromos rendszer teljes kiépítése 
- új vízvezeték rendszer kiépítése, szerelvényezés 
- teljes belső festés 
- akadálymentes megközelítés kiépítése 
- megújuló energia rendszer kiépítése 



- térelemek, információs tábla elhelyezése 
- udvar rendezése, zöldfelület kialakítása 

A támogatási határozatot 2013. június 26-án kaptuk meg.  
A kivitelezési munkálatokra két ajánlatot kértünk. A nyertes ajánlattevő Nyikes és Társa 
Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (3400 Mezőkövesd, Alma út 56) lett. 
A kivitelezési munkákat a Sáth Péter okleveles építészmérnök által készített 
tervdokumentáció alapján végezte kivitelező. A kivitelezési munkákat a Vattai Református 
Egyházközség részéről K. Tóth János az egyházközség gondnoka irányította. 
A munkákat 2013. június 28-án kezdtük meg.  
Legfontosabb feladat a tetőszerkezet megerősítése és a héjazat cseréje volt. Ezzel 
megszünettük az épület további beázását és erősítettük a stabilitást. 
A képek alapján is látható, hogy egy lelakott, évtizedekkel ezelőtt felújított épület az elmúlt 
három hónap alatt teljesen újszerű állapotba került. Az épület kisebb belső átalakítása 
következtében alkalmassá vált 50-60 fős közösségi rendezvények megtartására, mely 
rendelkezésre áll úgy az egyházi, mint a civil közösségek igényeinek kielégítésére. 
Lehetőség nyílik arra, hogy 10-20 fős csoportokat esetleg több napra is fogadjunk, mivel a 
melegvíz ellátást, a zuhanyozási lehetőséget biztosítjuk. A melegvizet megújuló energia 
termeléssel biztosítjuk.  
Fontos része a projektnek az épület környezetének, udvarának rendezése, valamint a látogatók 
tájékoztatási lehetőségének biztosítása. 
A projektet 2013 szeptember 11-én a kivitelező befejezte, a műszaki átadás 2013 szeptember 
18-án megtörtént. 

 
  

 

Melléklet: 

Fotók 

Műszaki átadás-átvétel jegyzőkönyv 



 



 
Tájékoztató tábla a projektről. 

 

 
Legfontosabb feladat a tető felújítása. 

 



 
A  tervdokumentáció készítője, Sáth Péter  vizsgálja a falszerkezetet. 

 

 
Elkészült a tető, folyamatban van a tornác felújítása. 



 
A kivitelező és a tervező szemlét tart. 

 

 
Megújul a régi falazat. 



 
A belső felületet gipszkartonozással teszik esztétikussá. 

 

 
Megigazították a régi ajtókat. 



 
Kialakult az 50-60 fő részére szükséges közösségi tér. 

 

 
A tornác eredeti formában újul meg. 



 
Megvalósul a részleges akadálymentesítés. 

 

 
A szakember burkolja a konyhai részt. 



 
Készen van a padlóburkolat, folyik az ajók felújítása. 

 

 

 

A tornác az épület eredeti formáját idézi  megújult állapotban. 



 
A festők és a burkoló a belső megjelenést készítik elő. 

 

 
Nyikes Zoltán kivitelező és Herkely György műszaki ellenőr szemlét tart. 



 
A műszaki átadási eljárás résztvevői megtekintik az épület belsejét. 

 

 
A műszaki átadás résztvevői a külső környezetet értékelik. 



 
 

 



 


