
 

 

J e g y z ı  k ö n y v 
 

 
Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 7-i   
              rendkívüli ülésén 
 

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme 
 

Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet 
           képviselık 
           Dr. Horváth Eszter irodavezetı 
 

 
Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket és Dr. Horváth Eszter irodavezetıt. Megállapítja, 
hogy az 5 fı képviselıbıl 4 fı jelen van. Szeremi Krisztián munkahelyi elfoglaltsága miatt nem 
tud részt venni az ülésen. 
 

Napirendi pontnak javasolja: 
 

1./ Elıterjesztés kohósalak értékesítése 
     Elıterjesztı: Rédai János polgármester 
 

A Képviselı-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontot. 
 
 

I. Napirend:  
 

Elıterjesztés kohósalak értékesítésére 
 

Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra ajánlja a testület részére az árajánlatot. Továbbá kéri, hogy a kohósalakot kifizetés után 
fél éven belül szállítsa el a vevı, valamint a terepet rendezze el. 
 

Rédai János: 2011. augusztusában megállapodást kötöttünk az Ásotthalmi Szállító és Mőszaki 
Kft.-vel, mely szerint 5500 köbméter kohósalakot átad Kuncsorba Község Önkormányzata részére 
ingyen és bérmente. Ez az anyag az Önkormányzat tulajdonában került, aminek a további 
felhasználásáról szabadon rendelkezik. Tudjuk, hogy ez évben elkészíttettük a Deák F. út úttervét, 
sajnos ez évben ilyen útra nem írtak ki pályázatot. Arra gondoltuk, hogy megpróbáljuk útépítésre 
felhasználni a salakot, vagy értékesíteni. Szakértıvel felértékeltettük, s 3 cég részére 
árajánlatkérést küldtünk el október 11-én. Nem érkezett árajánlat. Majd november 3-án a 
NAGÉPÚT Kft.-tıl kaptunk árajánlatot 4.000.000,-Ft+ÁFA összegben. November 15-ig át is 
utalná az összeget a számlánkra. Ezt az összeget csak útépítésre használhatjuk fel. Ebbıl az 
összegbıl a Deák F. út útalapján meg tudnánk csináltatni, ha lehet még ebben az évben. 
 

Ács Gyuláné: amíg a vételárat át nem utalja a cég, addig nem szállíthatja el a kohósalakot. 
Javasolja, hogy ezt is foglaljuk bele a megállapodásba. 
 

Gelléné Tokai Erzsébet: ha nem tudunk hozzáfogni az útalap elkészítéséhez ez évben 
költségvetésünk szempontjából ez nem okoz problémát, hogy visszük a jövı évre és ilyen sok 
plusszal fogunk kezdeni? 
 

Rédai János: mivel elkülönítetten kezeljük és meghatározzuk, mire használhatjuk fel, nem okoz 
problémát. Nem lehet felhasználni mőködési célra, csak felhalmozási célra. 
 

Gelléné Tokai Erzsébet: mit takar az, hogy útalap? 
 

 



 

 

 
Rédai János: az útalap kiszedése, kıvel feltöltése, lehengerezése, magyarul aszfalt nélküli 
állapotot. 
 

Gelléné Tokai Erzsébet: szerinte nem lenne szerencsés elkezdeni, mert ez az út most járható. 
Korábban megszórtuk kıvel, nem volt szerencsés, ha most megint köves lesz, akkor megint nem 
tudnak kerékpárral járni rajta. 
 

Rédai János: sok helyen úgy van, hogy az útalapot elkészítik és nincs leaszfaltozva, sıt azt 
javasolják jobb, ha egy-két évig nincs rajta aszfalt. 
Szavazásra bocsátja a NAGÉPÚT Kft. árajánlatát és a bizottság javaslatát, melyrıl a jelenlévı 4 
képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
40/2011.(XI.07.) sz. önkormányzati határozat 
Kohósalak értékesítése 
 

1. Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a NAGÉPÚT Kft. (5231 
Fegyvernek, Kasztel major 0144/2 hrsz. részére értékesíti a tulajdonát képezı 5500 
köbméter 84/2005 H1 termékazonosító jelöléssel ellátott Diósgyıri kohászat által 
elıállított Építıipari mőszaki engedéllyel rendelkezı kohósalakot 4.000.000,-Ft+ÁFA 
összegért. 

 
2. A Vevı a kohósalak elszállítását a vételár átutalását követıen kezdheti meg és a teljes 

mennyiséget az utalást követı fél éven belül el kell szállítania. 
 

3. Az elszállítást követıen a vevı köteles a kohósalak helyén a tereprendezést elvégezni. 
 

Errıl értesülnek: 
1./ Képviselı-testület tagjai 
2./ Rédai János polgármester 
3./ Dr. Papp Antal jegyzı 
4./ Dr. Ondok László aljegyzı 
5./ NAGÉPÚT Kft. Fegyvernek, Kasztel major 0144/2. 
6./ I r a t t á r 
 
Rédai János: javasolja az alábbi határozat elfogadását. Az 5500 köbméter kohósalak értékét az 
önkormányzat kizárólag csak a Deák F. út útépítésre használhatja fel. Szavazásra bocsátja a 
javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
41/2011.(XI.07.) sz. önkormányzati határozat 
Kohósalak vételárának felhasználásáról 
 

Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a NAGÉPÚT Kft. (5231 
Fegyvernek, Kasztel major 0144/2 hrsz.) részére értékesített 5500 köbméter kohósalak 
vételárát az Önkormányzat kizárólag a Deák F. út útépítésére használhatja fel. 
 

Errıl értesülnek: 
1./ Képviselı-testület tagjai 
2./ Rédai János polgármester 
3./ Dr. Papp Antal jegyzı 
4./ Dr. Horváth Eszter irodavezetı 
5./ Pénzügyi Iroda 



 

 

6./ I r a t t á r 
 
 
Rédai János: megköszöni a megjelenést, az ülést 9 óra 35 perckor bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 
 /: Rédai János :/       /: Dr. Papp Antal :/ 
   polgármester          jegyzı 
 


