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Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2005. január 28. napján megtartott ülésén
Hornyik László képviselő úr, a Szilver TSE Dózsa-házban lévő próbatermének parketta cseréjére
vonatkozóan a Képviselő-testület által biztosított 1 millió Ft-os támogatás felhasználásának
felülvizsgálatát kérte.
A Sportközpont, a Képviselő-testület által biztosított 1 millió forint pótelőirányzat terhére 2004. július
14.-én a Piramis Szentes Kft-től a Szilver Tse vezetője által már előzetesen megrendelt alábbi
anyagokat vásárolta meg, összesen bruttó 1.013.820-Ft értékben:
210 m2 laminált parketta, 210 m2 polifoam hab alátét, 23 szál laminált parkett-szegő léc, 20
fm dilatációs sínelem, másfél szál küszöbzáró elem.
A megvásárolt anyagok a Sportközpont kérésének megfelelően, a Piramis Szentes Kft raktárában
vannak betárolva.
A burkolóanyagok helyszíni felhasználására mind a mai napig nem került sor, mivel a Szilver TSE
vezetője a Képviselő-testület anyagi támogatását elhamarkodottan, szakmailag elő nem készítetten,
olyan ajánlatra való hivatkozással kérte, amely műszakilag el nem fogadható módon a meglévő,
helyenként korhadt, egyenetlen felszínű és szigeteletlen parkettára történő ráburkolást foglalta
magában.
A Hivatal műszaki emberei, mivel ezt alapvetően rossz műszaki megoldásnak tartották, nem javasolták
a megvásárolt anyagok beépítését. Megerősítette álláspontjukat a kereskedő, aki közölte, hogy a
forgalmazó egyértelműen vissza kell, hogy utasítsa a laminált parkettára vonatkozó garanciavállalását,
ha nem megfelelő aljzatra történik annak lerakása. A megkérdezett potenciális kivitelezők is
ugyanezen véleményen voltak a saját munkájuk garanciális kötelezettségvállalását illetően.
A szakszerű műszaki megoldást a padozati rekonstrukció teljes keresztmetszetű cseréje jelenti, a
jelenlegi padlóburkolat felbontásával, új hő-és vízszigetelt aljzat készítésével, a célnak megfelelő,
laminált parketta fogadására alkalmas rugalmas sportpadozat kialakításával. Ennek becsült költsége a
szükséges járulékos munkákkal együtt bruttó 5 millió forint, mely összeg biztosításához a 2005. évi
költségvetés nem nyújt fedezetet, így az év folyamán benyújtandó pályázatok között kiemelten és
elsőbbséggel tervezzük a feladatot figyelembe venni.
Kérem válaszom elfogadását.
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