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2218/2018 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2018. november 19-én 17.30 

órai kezdettel megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester 

Basák Imre települési képviselő 

Bittman Zsolt települési képviselő 

Gaál Jenőné települési képviselő 

Kelemen Frigyes települési képviselő 

Madarász István települési képviselő 

Violáné Pintér Rozália települési képviselő 

dr. Cseresznyák Klára jegyző tanácskozási joggal 

Perjámosi Csabáné jegyzőkönyvvezető tanácskozási joggal 

 

Jelenléti ív 1. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester köszöntötte a megjelenteket. 

Megállapította hogy a megválasztott 6 fő települési képviselőből 

6 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitotta. 

 

Radicsné Kincses Mária meghívóban (2.sz. melléklet) közzétett 

napirendek tárgyalási sorrendjének módosítására, valamint  

pótnapirend tárgyalására tesz javaslatot az alábbiak szerint: 

 

1. Napirend  

Közbeszerzési eljárás megindítása a „Külterületi útépítés 

Koroncón” tárgyban  

    Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2018. 

november 19-én megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 



Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

60/2018.(XI.19.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2018. 

november 19-én megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 

1. NAPIREND 
 

Tárgya: Közbeszerzési eljárás megindítása a „Külterületi 

útépítés Koroncón” tárgyban  

 

Írásos előterjesztés a 8. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 

mellékleteként csatolt eseti közbeszerzési szabályzatot fogadja 

el a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázat keretében 

182568378 projektazonosító számú beruházáshoz kapcsolódó 

közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

61/2018.(XI.19.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 

mellékleteként csatolt eseti közbeszerzési szabályzatot fogadja 

el a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázat keretében 

182568378 projektazonosító számú beruházáshoz kapcsolódó 

közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 



1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy a közbeszerzési eljárást indít egyes a hrsz. 

014. sz. külterületi út felújítási munkái beszerzése 

tárgyában. Az eljárás megnevezése: „Külterületi útépítés 

Koroncón” 

2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításával a 2015. évi 

CXLIII. törvény (Kbt.) 27. § (3) bekezdésének megfelelően 

megbízza Dr. Glavanits Judit felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadót (lajstromszám: 01039). A 

szakértővel történő szerződés megkötésére a polgármester 

jogosult. 

3. Az eljárás becsült értéke a tervező költségbecslés (Kbt. 
28. (2) bekezdés) útján megállapításra került, és a Kbt. 

19. §-ban foglalt egybeszámítási szabályok 

figyelembevételével a lefolytatásra kerülő eljárás a Kbt. 

115 § (2) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélkül 

induló nyílt közbeszerzési eljárás. Fő CPV-kód: 45233200-1 

Különféle útburkolatok. 

4. A Kbt. 115. § (2) szerinti eljárás során a szerződés 

teljesítésre képes és alkalmas, kötelezően meghívandó 5 

felkért ajánlattevő kiválasztására a Képviselő-testület a 

polgármestert hatalmazza fel. 

5. A Képviselő-testület tagjai nyilatkoznak arról, hogy a 

közbeszerzési eljárás vonatkozásában velük szemben a Kbt. 

25. §-ban foglalt összeférhetetlenségi okok nem állnak 

fenn. 

6. A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyertes 
ajánlat kiválasztásának szempontja a legjobb ár-érték 

arányt megjelenítő szempontrendszer. A felkért ajánlattevők 

nettó ajánlati ár (ár szempont – súlyszám: 70), a vállalt 

jótállási időtartama (minőségi szempont 1., súlyszám: 20), 

valamint a garanciális és jótállási időszak alatt a 

javítások megkezdésének vállal határideje (minőségi 

szempont 2., súlyszám: 10) alapján versenyeznek egymással. 

7. A közbeszerzési szabályzat alapján eljáró, illetve felkért 
bíráló bizottsági tagok nyilatkoznak a megbízatás 

elfogadásáról, az összeférhetetlenségi okok fenn nem 

állásáról, valamint a titoktartási kötelezettségről. 

8. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 

közbeszerzési ajánlattételi felhívás és a Közbeszerzési 

Dokumentum elfogadására, amelynek közbeszerzési szakmai 

tartalmáért a felkért közbeszerzési szakértő tartozik 

felelősséggel. 

9. A Képviselő-testület tagjai együttesen nyilatkoznak, hogy 
a tárgyi beruházás fedezete a pályázati forrásból 

rendelkezésre áll, illetve esedékességkor rendelkezésre fog 

állni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 



Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

62/2018.(XI.19.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy a közbeszerzési eljárást indít egyes a hrsz. 

014. sz. külterületi út felújítási munkái beszerzése 

tárgyában. Az eljárás megnevezése: „Külterületi útépítés 

Koroncón” 

2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításával a 2015. évi 

CXLIII. törvény (Kbt.) 27. § (3) bekezdésének megfelelően 

megbízza Dr. Glavanits Judit felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadót (lajstromszám: 01039). A 

szakértővel történő szerződés megkötésére a polgármester 

jogosult. 

3. Az eljárás becsült értéke a tervező költségbecslés (Kbt. 
28. (2) bekezdés) útján megállapításra került, és a Kbt. 

19. §-ban foglalt egybeszámítási szabályok 

figyelembevételével a lefolytatásra kerülő eljárás a Kbt. 

115 § (2) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélkül 

induló nyílt közbeszerzési eljárás. Fő CPV-kód: 45233200-1 

Különféle útburkolatok. 

4. A Kbt. 115. § (2) szerinti eljárás során a szerződés 

teljesítésre képes és alkalmas, kötelezően meghívandó 5 

felkért ajánlattevő kiválasztására a Képviselő-testület a 

polgármestert hatalmazza fel. 

5. A Képviselő-testület tagjai nyilatkoznak arról, hogy a 

közbeszerzési eljárás vonatkozásában velük szemben a Kbt. 

25. §-ban foglalt összeférhetetlenségi okok nem állnak 

fenn. 

6. A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyertes 
ajánlat kiválasztásának szempontja a legjobb ár-érték 

arányt megjelenítő szempontrendszer. A felkért ajánlattevők 

nettó ajánlati ár (ár szempont – súlyszám: 70), a vállalt 

jótállási időtartama (minőségi szempont 1., súlyszám: 20), 

valamint a garanciális és jótállási időszak alatt a 

javítások megkezdésének vállal határideje (minőségi 

szempont 2., súlyszám: 10) alapján versenyeznek egymással. 

7. A közbeszerzési szabályzat alapján eljáró, illetve felkért 
bíráló bizottsági tagok nyilatkoznak a megbízatás 

elfogadásáról, az összeférhetetlenségi okok fenn nem 

állásáról, valamint a titoktartási kötelezettségről. 

8. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 

közbeszerzési ajánlattételi felhívás és a Közbeszerzési 

Dokumentum elfogadására, amelynek közbeszerzési szakmai 

tartalmáért a felkért közbeszerzési szakértő tartozik 

felelősséggel. 

9. A Képviselő-testület tagjai együttesen nyilatkoznak, hogy 
a tárgyi beruházás fedezete a pályázati forrásból 



rendelkezésre áll, illetve esedékességkor rendelkezésre fog 

állni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a jelenlevők 

részvételét, majd a Képviselő-testületi ülést bezárta. 

 

                              K.m.f. 

 

 

    Radicsné Kincses Mária             dr. Cseresznyák Klára 

         polgármester                         jegyző 

 


