
J e g y z ı k ö n y v 
 

 
Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. augusztus 22-i  
              rendkívüli ülésén 
 
Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme  
 
Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai  

Erzsébet képviselık 
 

  Dr. Tombácz Ferenc jegyzı 
  Dr. Ondok László aljegyzı 
   
Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket, Dr. Tombácz Ferenc jegyzıt és Dr. Ondok 
László aljegyzıt. 
Megállapítja, hogy az 5 fı képviselıbıl 4 fı jelen van, így az ülés határozatképes, s azt 
megnyitja. Szeremi Krisztián jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni 
az ülésen. 
 
Napirendi pontnak javasolja: 
 
1. Elıterjesztés a Deák F. utca útépítésére beérkezett árajánlatok elbírálására 

Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 
 
A képviselı-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontot. 
 
I. Napirend:  
 
Elıterjesztés a Deák F. utca útépítésére beérkezett árajánlatok elbírálására 
 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és 
a FINN ÚT Kft. árajánlatát javasolja a testületnek elfogadásra. 
 
Rédai János: az elmúlt ülésen határozatunk arról, hogy a Deák F. utca útépítésére 3 
árajánlatot kérünk be hidegaszfalt technológiára.  
Tegnap beérkezett mind a három árajánlat, különösebb feltételeket nem kötöttünk ki, a 
legolcsóbbat választjuk, és ami a kiírásnak megfelel.. 
 
FINN ÚT Kft. Budapest    nettó ár   4.567.000,-Ft. 
GRILLGÉP Kft. Budapest    nettó ár   5.480.400,-Ft 
KIVÉPSZER KFT. Budapest   bruttó ár 6.564.059,-Ft 
 
Legelınyösebb árajánlatot a FINN ÚT Kft. tette. Garancia 3 év, és a fel- és levonulási 
költséget az árajánlat tartalmazza. Fizetési határidı 30 nap banki utalással. Az út hossza 343 
méter, szélessége 4 méter, meglévı útalap kiegyenlítése M22 zúzottkıvel és 5 cm vtg-ban 
FA-11-es finn aszfaltterítés a mőszaki paraméterek. 
Javasolja, hogy a bizottság döntését fogadja el a képviselı-testület. 
Kéri, akinek kérdése, véleménye van, tegye fel. 
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Gelléné Tokai Erzsébet:  az út szélessége 4 méter, a padka nincs benne? 
 
Rédai János: a padka nincs a 4 méterben, ezt a startmunka-program keretében meg tudjuk 
valósítani.  
Szavazásra bocsátja a FINN ÚT Kft. árajánlatát, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı az alábbi 
határozatot hozza: 
 
43/2012.(VIII.22.) sz. önkormányzati határozat 
Deák Ferenc út (hrsz 146) építésére beérkezett árajánlatok elbírálása 
 

1. Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Deák Ferenc út (146 
hrsz) építésére beérkezett árajánlatok közül a FINN ÚT Kft. (1141 Budapest, 
Álmos vezér köz 5.) árajánlatát fogadta el az alábbiak szerint: 

       Út hossza:   343 méter 
Szélessége:       4 méter 
Pályaszerkezet:   - meglévı útalap kiegyenlítése M22 zúzottkıvel, 

- 5 cm vastagságú FA-11-es Finn aszfalt terítése 
átlag 5 cm vastagságban 

         Nettó ár: 4.567.000,-Ft 
         Fizetés: teljesítés igazolás alapján, 30 napos banki utalással. 
         Garancia és jótállás 3 év 
         Fel- és levonulási költséget az ár tartalmazza. 
 

2. A Képviselı-testület felhatalmazza Rédai János polgármestert a vállalkozási 
szerzıdés aláírására. 

 
Errıl értesül: 

1. Képviselı-testület tagjai 
2. Rédai János polgármester 
3. Dr. Tombácz Ferenc jegyzı 
4. Dr. Ondok László aljegyzı 
5. FINN ÚT Kft. 1141 Budapest, Álmos vezér köz 5. 
6. I r a t t á r 

 
Rédai János: kiértesítjük a nyertes pályázót. Megkéri Aljegyzı urat, hogy a szerzıdés 
megfogalmazásában segítsen. Bízunk benne, hogy szeptember közepére készen lesz az út. 
Megköszöni a megjelenést, az ülést 11 óra 30 perckor bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 /: Rédai János :/      /: Dr. Tombácz Ferenc :/ 
   polgármester            jegyzı 
 
 
 
 


