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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

11/2012.  
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
Készült: 2012. szeptember 25-én 14.00 órai kezdettel megtartott, telefonon összehívott rendkívüli képviselő-

testületi ülésről. 
 
Az ülés helye: Tolmács Közösségi Ház tárgyalóterme (2657 Tolmács, Béke tér 13.) 
 
Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester 
 
Jelen vannak: Hajnis Ferenc  polgármester 
 Dudás Gergely alpolgármester 
 Csehek József képviselő 
 Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
 Hámori Imréné képviselő 
 Torma Andrea körjegyző 
 
A Polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így 
az ülés határozatképes és azt megnyitja  
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőként felkéri Dudás Gergely alpolgármestert. A jegyzőkönyv hitelesítő 
személyét a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
A Polgármester ismerteti, hogy mely okból került sor a rendkívüli ülés összehívására: egyrészt a múltkori ülésen 
felmerült a sportcsarnok újra festésének szükségessége, melyre vonatkozóan árajánlatot kértem a Börzsöny 
Kontakt Kft-től, és szeretném, ha ebben a kérdésben döntenénk, másrészt megkerestek az erdélyi 
testvértelepülésünk, Fitód község vezetői, miszerint a szomszédos Csíkmindszenten leégett a sportcsarnokuk, és 
most gyűjtést szerveznek az újraépítésre, és szeretném kérni a testületet, hogy hozzon döntést, hogy tudjuk-e 
támogatni a sportcsarnok újraépítését, és ha igen, mekkora összeggel. Ezen kívül ma délelőtt kistérségi társulási 
ülésünk volt, ahol felmerült a társulás jövője, és ezzel kapcsolatban is kell egy döntést hoznunk. 
A telefonon történt meghívás során ismertetett két napirenden kívül további napirendi javaslat nem volt, a 
képviselő-testület az alábbi napirendeket tárgyalja: 
 

Napirend Előterjesztő 
 

1.  Sportcsarnok karbantartási, belső felújítási munkálatai Hajnis Ferenc polgármester 
– árajánlat megtárgyalása 
 

2.  Csíkmindszenti Sportcsarnok újraépítésének Hajnis Ferenc polgármester 
támogatása iránti kérelem – szóbeli előterjesztés 

 
3.  Belső ellenőrzési feladat jövőbeni ellátása Hajnis Ferenc polgármester 

 
 
 
1 .  N a p i r e n d  Sportcsarnok karbantartási, belső felújítási munkálatai – árajánlat megtárgyalása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Börzsöny Kontakt Kft-től megkaptam az árajánlatot, és úgy gondoltam, hogy ha már foglalkozunk a 
sportcsarnokkal, akkor a vonalak felfestése mellett a különböző javításokat is meg kellene csináltatni, és most 
lenne is rá pénzünk. 
Az árajánlat tartalmazza többek között a belső vakolat javítását, komplett belső falfestést, az öltözőkben a járólap 
cseréjét, energiatakarékos izzókra történő cserét, a bejárati ajtó beállítását, és a fűtőtesteket védő keretek javítását, 
mert az is nagyon rossz állapotban van. 
 Itt van az árajánlat, nézzétek meg! Mindennek a teljes költsége bruttó 1.697.723 Ft. Azért szeretném, ha erről 
döntenénk, mert ha úgy döntünk, hogy elfogadjuk az ajánlatot és megrendeljük a munkát, a Zoliék már holnap 
kezdenének is, hogy jövő hét végére a szüreti bálra már kész legyen és szép legyen a csarnok. 
A képviselők átnézték a sportcsarnok belső felújítási munkálataira érkezett ajánlatot. 
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Dudásné Rudnai Krisztina 
Támogatom, hogy legyen megcsinálva minden, de remélem, hogy a gyorsaság nem megy majd a minőség 
rovására. 
 
További hozzászólás, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést:  
Aki egyetért azzal, hogy a sportcsarnokra vonatkozó árajánlatban szereplő belső felújítási munkálatokat 
elvégeztessük, és az árajánlat szerint a munkák elvégzését megrendeljük, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

79/2012. (IX.25.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tolmácsi sportcsarnok belső felújítási 
munkálataira a Börzsöny Kontakt Kft-től (2657 Tolmács, Béke tér 16.) beérkezett árajánlatot 
elfogadja, és az árajánlat szerint megrendeli a Sportcsarnok (Tolmács, Sport utca 1.) belső 
felújítási munkálatainak elvégzését, összesen 1.336.790 Ft + áfa díj, azaz bruttó 1.697.723 Ft 
(anyag- és munkadíj együtt) díj ellenében. 
A képviselő-testület megbízza és felhatalmazza a polgármestert, hogy a munkálatokat 
megrendelje, a munkálatokra vonatkozó szerződést megkösse, és a munkálatokat az 
önkormányzat részéről összefogja, a szükséges intézkedéseket megtegye.  
 
Határidő: azonnal, kivitelezés 2012. október 6-ig. 
Felelős:   polgármester  

 
 
 
2 .  N a p i r e n d  Csíkmindszenti Sportcsarnok újraépítésének támogatása iránti kérelem 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tudjátok, hogy a testvértelepülésünk, Fitód, három település tart fenn közös önkormányzatot, és ezek közül 
Csíkmindszenten volt a sportcsarnok, de mind a három falu használta. A sportcsarnok, úgy, mint nálunk is, sok 
funkciót kiszolgált, a sportesemények mellett különféle rendezvényeknek is helyt adott, bálok, esküvők is voltak 
ott. Sajnos a télen egy tűz eset folytán leégett az épület nagy része. A múlt héten itt járt nálunk a Polgármester és 
az Alpolgármester, hoztak egy CD-t, tele fényképekkel, amin meg lehet nézni, hogy hogyan épült annak idején a 
sportcsarnok, hogyan nézett ki, vannak képek a különféle rendezvényekről, amiket ott tartottak, és vannak képek a 
tűzről, meg arról, hogy most a leégés után hogy néz ki. Hát elég elszomorító, főleg akik ott jártunk, és láttuk 
élőben, hogy milyen volt. Most azért jártak itt, hogy elhozzák ezt a CD-t, és kérjék a segítségünket, hogy 
támogassuk a sportcsarnok újraépítését. Nem csak minket kerestek meg, hanem a másik két településnek is van 
Magyarországon testvértelepülése, oda is elmentek, és ott is kérik az önkormányzat anyagi támogatását. 
Mondjatok véleményt, támogassuk-e a sportcsarnok újraépítését, és ha igen, mekkora összeggel, kérek 
javaslatokat! 
 
Dudás Gergely alpolgármester  
Mindenképp javaslom, hogy támogassuk! Én 200.000 Ft-ra gondolnék. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én 1.000 Euróra gondoltam. Az kb. 280.000 Ft. 
 
Dudás Gergely alpolgármester  
Elfogadom, visszavonom az én javaslatom! 
 
További hozzászólás, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést:  
Aki egyetért azzal, hogy a leégett Csíkmindszenti Sportcsarnok újraépítését 1.000 Euróval támogassa 
önkormányzatunk, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
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80/2012. (IX.25.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község testvértelepülésének, Fitód 
község közösségi életszínterének helyreállítása céljából 1.000 Euró támogatást nyújt a leégett 
Csíkmindszenti Sportcsarnok helyreállítási, újraépítési munkálataihoz. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás kifizetését Fitód község 
vezetői részére teljesítse. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester  

 
 
3 .  N a p i r e n d  Belső ellenőrzési feladat jövőbeni ellátása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A mai kistérségi társulási ülésen a társulási tanács arról döntött, hogy továbbra is fenntartja a társulást, viszont a 
munkaszervezet megszűnik. December 31. után fél évünk lesz arra, hogy a meglévő társulási megállapodást 
felülvizsgáljuk, és elfogadjunk egy újat, addig a társulással kapcsolatos teendőket elvileg Rétságnak át kell vennie. 
Viszont arról döntenünk kell, hogy a belső ellenőrzést – amit eddig szintén a társulás látott el, és törvényileg előírt 
kötelező feladat, tehát ezt biztosítani kell, ennek működnie kell – hogyan szeretnénk a jövőben biztosítani, 
továbbra is szeretnénk-e a társulás útján, vagy abból kiválva, saját magunk oldjuk meg. Lehetőség van saját belső 
ellenőr alkalmazására, de úgy gondolom, hogy egy ilyen kis önkormányzatnak arra nincs szüksége, vagy egy 
külsős cég vagy személy megbízásával, hogy lássa el az önkormányzatnál ezt a feladatot. Úgy gondolom, hogy a 
legkézenfekvőbb és legésszerűbb megoldás, ha továbbra is benne maradunk ebben a társulásban, és a társulás útján 
látjuk el a belső ellenőrzési feladatokat. 
 
Hozzászólás, észrevétel, kérdés, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést:  
Aki egyetért azzal, hogy belső ellenőrzési feladatokat továbbra is a Rétság Kistérség Többcélú Társulás útján 
lássuk el, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

81/2012. (IX.25.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a belső ellenőrzési 
feladatokat továbbra is, 2013-tól is a jelenlegi formában, Rétság Kistérség Többcélú 
Társulása útján kívánja biztosítani. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester  

 
 
További napirend nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlétet és az ülést lezárta. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester   körjegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 
 
 

Dudás Gergely 
alpolgármester 


