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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

13/2012.  
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
Készült: 2012. november 8-án 9.00 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 Csehek József képviselőt. A jegyzőkönyv hitelesítő személyét a 
képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
A Polgármester ismerteti a megtárgyalásra javasolt napirendi téma. A képviselő-testület – egyhangúlag elfogadva 
– a következő napirendet tárgyalja: 
 

Napirend Előterjesztő 
 

1.  Sportcsarnok utólagos szigetelése, javítása, alaptest megerősítése Hajnis Ferenc polgármester 
– árajánlat megtárgyalása 
 

 
 
1 .  N a p i r e n d  Sportcsarnok utólagos szigetelés javítása, alaptest megerősítése – árajánlat 

megtárgyalása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A múlt héten jelezte felém Csehek József, hogy a sportcsarnok belülről vizesedik. Tegnapi nap folyamán 
megnéztem, valóban így van, a belső vakolat málik le. Először azt gondoltam, hogy a mostani felújítási munkák 
hibája, de aztán kívülről is megnéztük a falat, és kiderült, hogy a töltött föld elvált a sportcsarnok falától, és ott 
nagy mennyiségű víz tud befolyni az épület falához és az alaphoz. Ezek után kihívtam a Börzsöny Kontakt Kft. 
szakembereit, akik megerősítették, hogy itt bizony nagy mennyiségű esővíz folyik be, és azt is megállapították, 
hogy annak idején, 1998. környékén, mikor a sportcsarnok épült, a szigetelés elég silány minőségben készült, mert 
csak egy réteg kátránypapírral szigetelték, amelynek az elévülési ideje 10 év, ami azóta elkopott, elhasználódott. 
Ezen a megbeszélésen a helyszínen volt Dudás Gergely alpolgármester is és Csehek József képviselő is. 
A helyszínen az is megállapítottuk, hogy az épület északi homlokzata elvált 1 centimétert, ezért abban maradtunk, 
hogy ha már egyszer a szigetelést csináljuk, és ki kell bontani a földet, akkor már érdemes az alapozást is 
megerősíteni, úgy, hogy ezt az 1 centis elválás további romlását és az épület további süllyedését meg tudjuk 
akadályozni. Ezért kerül ilyen sokba ez a munka. 
Ezt követően megkaptam a Börzsöny Kontakt Kft-től ezekre a munkákra az árajánlatot, amit most átadok a 
testületnek, nézzétek át, van-e kérdés, észrevétel, más javaslat? 
 
A képviselők átnézték a sportcsarnok belső felújítási munkálataira érkezett ajánlatot. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Úgy gondolom, hogy hibáztunk, mert ezt a munkát már előbb meg kellett volna csináltatni, ezzel nem lehet tovább 
várni, nehogy kidőljön a fal, mert akkor lesz csak baj! A bajt meg kell előzni! 
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További hozzászólás, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést:  
Aki egyetért azzal, hogy a sportcsarnok utólagos szigetelésének javítására és az alaptest megerősítésére vonatkozó 
árajánlatnak megfelelően az utólagos szigetelés javítását, és az alaptest megerősítése munkák elvégzését 
megrendeljük, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

89/2012. (XI.8.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tolmácsi sportcsarnok utólagos 
szigetelés-javítás és alaptest megerősítés 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.) utólagos szigetelés-javításának, valamint az alaptest 
megerősítési munkáinak elvégzését, összesen 1.555.970 Ft + áfa díj, azaz bruttó 1.976.081 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 
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. 
 
 

Csehek József 
képviselő 


