KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐTESTÜLETE
9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48.

1-6/2017

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
Polgármesteri Hivatal nagytermében 2017. június 28-án 11.00
órai kezdettel megtartott üléséről.
Jelen vannak:
Radicsné Kincses Mária polgármester
Basák Imre 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
5
fő
jelen
van,
a
testület
határozatképes, az ülést megnyitotta.
Radicsné Kincses Mária polgármester a meghívóban (2.sz.
melléklet) közzétett napirendek tárgyalásán a tárgyalási
sorrendre az alábbiak szerint tesz javaslatot:
1. Napirend
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester
2. Napirend
Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester
3. Napirend
Mészáros Ilona rendezési terv módosítására irányuló kérelme
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester
4. Napirend

Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata,
terv jóváhagyása
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester

közbeszerzési

5. Napirend
214/124 hrsz-ú közút elnevezése
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester
6. Napirend
A 83. számú főút Pápa és Győr közötti szakaszának
fejlesztését érintő területrendezési hatósági eljárással
kapcsolatos megállapodás jóváhagyása
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester
7. Napirend
Döntést igénylő ügyek
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester

Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2017.
június 28-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a
Képviselő-testület
6
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
31/2017.(VI.28.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2017.
június 28-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester

1. NAPIREND
Polgármester előterjesztése a 3/A. és 3/B. sz. mellékletben.
A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta.

2. NAPIREND
A polgármester előterjesztése a 4. sz. melléklet szerint.
Az előterjesztést a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

3.NAPIREND
Tárgya: Mészáros Ilona rendezési terv módosítására irányuló
kérelme
Írásos előterjesztés az 5. sz. mellékletben.
Gaál
Jenőné
települési
képviselő,
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol
arról,
hogy
az
előterjesztést
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai
Bizottság
megtárgyalta,
az
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását
javasolja.
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

1.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Koroncó
Község
rendezési
tervének
részleges
módosítását,
a
szabályozási terv és a helyi építési szabályzat (HÉSZ)
felülvizsgálatát Mészáros Ilona Koroncó, Szent László u. 16.
sz. alatti tulajdonát képező 109. és 110. hrsz-ú ingatlanok,
valamint a Deák utca szabályozását érintően megismerte, a
módosítás településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint az egy egyes településrendezési sajátos
jogintézményéről szóló 314/2012. (XI.08.) Korm.rendelet 41. §a
szerinti
egyszerűsített
eljárás
kertében
történő
lefolytatását
támogatja,
egyben
a
részleges
rendezési
tervmódosítás költségének fedezetet – 200.000.-Forint+ÁFA – az
önkormányzat költségvetése terhére biztosítja.
2.
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza Radicsné Kincses Mária polgármestert arra, hogy
a tervezési szerződést az Önkormányzat képviseletében aláírja.
Határidő: 2017. július 20.
Felelős: polgármester
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a
Képviselő-testület
6
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

32/2017.(VI.28.)Határozat

1.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Koroncó
Község
rendezési
tervének
részleges
módosítását,
a
szabályozási terv és a helyi építési szabályzat (HÉSZ)
felülvizsgálatát Mészáros Ilona Koroncó, Szent László u. 16.
sz. alatti tulajdonát képező 109. és 110. hrsz-ú ingatlanok,
valamint a Deák utca szabályozását érintően megismerte, a
módosítás településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint az egy egyes településrendezési sajátos
jogintézményéről szóló 314/2012. (XI.08.) Korm.rendelet 41. §a
szerinti
egyszerűsített
eljárás
kertében
történő
lefolytatását
támogatja,
egyben
a
részleges
rendezési
tervmódosítás költségének fedezetet – 200.000.-Forint+ÁFA – az
önkormányzat költségvetése terhére biztosítja.
2.
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza Radicsné Kincses Mária polgármestert arra, hogy
a tervezési szerződést az Önkormányzat képviseletében aláírja.
Határidő: 2017. július 20.
Felelős: polgármester

4.NAPIREND
Tárgya:
Közbeszerzési
Szabályzat
közbeszerzési terv jóváhagyása

felülvizsgálata,

Írásos előterjesztés az 6. sz. mellékletben.
Gaál
Jenőné
települési
képviselő,
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol
arról,
hogy
az
előterjesztést
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai
Bizottság
megtárgyalta,
az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatok elfogadását
javasolja.
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
önkormányzat
és
költségvetési
szerveinek
beszerzéseire
vonatkozó 2017. évi közbeszerzési tervet jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat
2017.
évi
Közbeszerzési
Tervét
haladéktalanul
–
a
közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. § (1)
bekezdés a) pontjában foglalt előírásnak eleget téve – a
település hivatalos honlapján közzétegye.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a
Képviselő-testület
6
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
33/2017.(VI.28.)Határozat
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
önkormányzat
és
költségvetési
szerveinek
beszerzéseire
vonatkozó 2017. évi közbeszerzési tervet jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat
2017.
évi
Közbeszerzési
Tervét
haladéktalanul
–
a
közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. § (1)
bekezdés a) pontjában foglalt előírásnak eleget téve – a
település hivatalos honlapján közzétegye.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

Koroncó
Község
Önkormányzata
elfogadja
a
határozat
mellékleteként
csatolt,
a
2015.
évi
CXLIII.
törvény
előírásainak
megfelelően
módosított
közbeszerzési
szabályzatát.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a
Képviselő-testület
6
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
34/2017.(VI.28.)Határozat
Koroncó
Község
Önkormányzata
elfogadja
a
határozat
mellékleteként
csatolt,
a
2015.
évi
CXLIII.
törvény
előírásainak
megfelelően
módosított
közbeszerzési
szabályzatát.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

Koroncó
Község
Önkormányzata
elfogadja
a
határozat
mellékleteként
csatolt,
a
2015.
évi
CXLIII.
törvény
előírásainak megfelelő, 2017. évre vonatkozó közbeszerzési
tervét, valamint a TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00007 azonosító számú
pályázathoz tartozó projektszintű közbeszerzési tervet.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a
Képviselő-testület
6
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
35/2017.(VI.28.)Határozat
Koroncó
Község
Önkormányzata
elfogadja
a
határozat
mellékleteként
csatolt,
a
2015.
évi
CXLIII.
törvény
előírásainak megfelelő, 2017. évre vonatkozó közbeszerzési
tervét, valamint a TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00007 azonosító számú
pályázathoz tartozó projektszintű közbeszerzési tervet.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00007 azonosító számú pályázat
megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárást indít. Az
eljárás tárgya: „Koroncó Község belterületi csapadékvízelvezetésének építési beruházása”.
A közbeszerzési eljárás lebonyolításával a 2015. évi CXLIII.
törvény
(Kbt.)
27.
§
(3)
bekezdésének
megfelelően
felhatalmazza
a
polgármestert
a
felelős
akkreditált
közbeszerzési szakértő kiválasztására, és a tárgyban megbízási
szerződés megkötésére.
Az eljárás becsült értéke a tervezői költségbecslés alapján
megállapításra került, ennek megfelelően a lefolytatásra
kerülő eljárás a Kbt. 115. § (2) bekezdése szerinti hirdetmény
közzététele nélkül induló nyílt közbeszerzési eljárás.
A Kbt. 115. § (2) szerinti eljárás során kötelezően meghívandó
5 felkért ajánlattevőt az alábbiakban határozza meg a
Képviselő-testület:
1. Név:
MAKADÁM Útépítő és Helyreállító Kft.

Székhely:
Adószám:
E-mail:
Képviseli:
2. Név:
Székhely:
Adószám:
E-mail:
Képviseli:
3. Név:
Székhely:
Adószám:
E-mail:
Képviseli:
4. Név:
Székhely:
Adószám:
E-mail:
Képviseli:
5. Név:

9028 Győr, Külső Sági u. 20.
11466648-2-08
makadamkft@makadamkft..hu
Lőkös Zoltán ügyvezető
NYUDUT Útépítő, Tervező és Kivitelező Kft.
9026 Győr, Teleki László u. 46.
12758157-2-08
horvath.laszlo@nyudut.hu
Horváth László ügyvezető
LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
9081 Győrújbarát, István u. 213.
12467398-2-08
langszolg@langszolg.hu
Varga-Lang Károly ügyvezető
Pápakörnyéki Víz-és Közműépítő Kft.
8500 Pápa, Celli u. 67.
11335186-2-19
papaviz@tir.hu
Borbély Balázs ügyvezető
TIA 2002 Építőipari Tervező, Kivitelező és
Kereskedelmi Kft.
Székhely:
9600 Sárvár, Sótonyi út 13.
Adószám:
12936027-2-18
E-mail:
info@tia2002kft.hu
Képviseli:
Inokai Krisztina ügyvezető
A Képviselő-testület, mint Ajánlatkérő meggyőződött arról,
hogy a felkért ajánlattevők képesek a szerződés teljesítésére.
Ajánlatkérőként figyelembe vette a Kbt. egybeszámításra és
részekre bontás tilalmára vonatkozó 16-19. §-ban foglalt
rendelkezéseket.
A Képviselő-testület tagjai nyilatkoznak arról, hogy a felkért
ajánlattevők és a közbeszerzési eljárás vonatkozásában velük
szemben a Kbt. 25. §-ban foglalt összeférhetetlenségi okok nem
állnak fenn.
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyertes ajánlat
kiválasztásának
szempontja
a
legjobb
ár-érték
arányt
megjelenítő szempontrendszer.
A közbeszerzési eljárásban a döntés előkészítéséért felelős
bírálóbizottság három tagját az alábbiak szerint kéri fel a
Képviselő-testület:
a.
Közbeszerzési
és
jogi
szakértelemmel
rendelkező:
a
kiválasztásra
kerülő
felelős
akkreditált
közbeszerzési
szaktanácsadó biztosítja
b.
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező: a
később
kiválasztásra
kerülő,
az
építési
beruházáshoz
kapcsolódó műszaki ellenőr, aki rendelkezik a 321/2015 (X.30.)
Korm. rendelet 4. §-ban meghatározott szakértelemmel
c.
Pénzügyi szakértelemmel rendelkező: Kelemen-Máté Kinga
hivatal pénzügyi végzettségű
dolgozója
A bizottsági tagok nyilatkoznak a megbízatás elfogadásáról, az
összeférhetetlenségi okok fenn nem állásáról, valamint a
titoktartási kötelezettségről.

A
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
Polgármestert
a
közbeszerzési
Ajánlattételi
Felhívás
és
a
Közbeszerzési
Dokumentum
elfogadására,
valamint
a
felelős
akkreditált
közbeszerzési szakértővel történt egyeztetést követően az
eljárás
megindítására
az
Ajánlattételi
Felhívás
és
a
Közbeszerzési
Dokumentum
felkért
ajánlattevőknek
való
megküldése útján.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: polgármester, jegyző
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a
Képviselő-testület
6
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
36/2017.(VI.28.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00007 azonosító számú pályázat
megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárást indít. Az
eljárás tárgya: „Koroncó Község belterületi csapadékvízelvezetésének építési beruházása”.
A közbeszerzési eljárás lebonyolításával a 2015. évi CXLIII.
törvény
(Kbt.)
27.
§
(3)
bekezdésének
megfelelően
felhatalmazza
a
polgármestert
a
felelős
akkreditált
közbeszerzési szakértő kiválasztására, és a tárgyban megbízási
szerződés megkötésére.
Az eljárás becsült értéke a tervezői költségbecslés alapján
megállapításra került, ennek megfelelően a lefolytatásra
kerülő eljárás a Kbt. 115. § (2) bekezdése szerinti hirdetmény
közzététele nélkül induló nyílt közbeszerzési eljárás.
A Kbt. 115. § (2) szerinti eljárás során kötelezően meghívandó
5 felkért ajánlattevőt az alábbiakban határozza meg a
Képviselő-testület:
1. Név:
MAKADÁM Útépítő és Helyreállító Kft.
Székhely:
9028 Győr, Külső Sági u. 20.
Adószám:
11466648-2-08
E-mail:
makadamkft@makadamkft..hu
Képviseli:
Lőkös Zoltán ügyvezető
2. Név:
NYUDUT Útépítő, Tervező és Kivitelező Kft.
Székhely:
9026 Győr, Teleki László u. 46.
Adószám:
12758157-2-08
E-mail:
horvath.laszlo@nyudut.hu
Képviseli:
Horváth László ügyvezető
3. Név:
LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely:
9081 Győrújbarát, István u. 213.
Adószám:
12467398-2-08
E-mail:
langszolg@langszolg.hu
Képviseli:
Varga-Lang Károly ügyvezető
4. Név:
Pápakörnyéki Víz-és Közműépítő Kft.
Székhely:
8500 Pápa, Celli u. 67.
Adószám:
11335186-2-19
E-mail:
papaviz@tir.hu

Képviseli:
5. Név:

Borbély Balázs ügyvezető
TIA 2002 Építőipari Tervező, Kivitelező és
Kereskedelmi Kft.
Székhely:
9600 Sárvár, Sótonyi út 13.
Adószám:
12936027-2-18
E-mail:
info@tia2002kft.hu
Képviseli:
Inokai Krisztina ügyvezető
A Képviselő-testület, mint Ajánlatkérő meggyőződött arról,
hogy a felkért ajánlattevők képesek a szerződés teljesítésére.
Ajánlatkérőként figyelembe vette a Kbt. egybeszámításra és
részekre bontás tilalmára vonatkozó 16-19. §-ban foglalt
rendelkezéseket.
A Képviselő-testület tagjai nyilatkoznak arról, hogy a felkért
ajánlattevők és a közbeszerzési eljárás vonatkozásában velük
szemben a Kbt. 25. §-ban foglalt összeférhetetlenségi okok nem
állnak fenn.
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyertes ajánlat
kiválasztásának
szempontja
a
legjobb
ár-érték
arányt
megjelenítő szempontrendszer.
A közbeszerzési eljárásban a döntés előkészítéséért felelős
bírálóbizottság három tagját az alábbiak szerint kéri fel a
Képviselő-testület:
a.
Közbeszerzési
és
jogi
szakértelemmel
rendelkező:
a
kiválasztásra
kerülő
felelős
akkreditált
közbeszerzési
szaktanácsadó biztosítja
b.
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező: a
később
kiválasztásra
kerülő,
az
építési
beruházáshoz
kapcsolódó műszaki ellenőr, aki rendelkezik a 321/2015 (X.30.)
Korm. rendelet 4. §-ban meghatározott szakértelemmel
c.
Pénzügyi szakértelemmel rendelkező: Kelemen-Máté Kinga
hivatal pénzügyi végzettségű
dolgozója
A bizottsági tagok nyilatkoznak a megbízatás elfogadásáról, az
összeférhetetlenségi okok fenn nem állásáról, valamint a
titoktartási kötelezettségről.
A
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
Polgármestert
a
közbeszerzési
Ajánlattételi
Felhívás
és
a
Közbeszerzési
Dokumentum
elfogadására,
valamint
a
felelős
akkreditált
közbeszerzési szakértővel történt egyeztetést követően az
eljárás
megindítására
az
Ajánlattételi
Felhívás
és
a
Közbeszerzési
Dokumentum
felkért
ajánlattevőknek
való
megküldése útján.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: polgármester, jegyző

Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Wesselényi
utca, mint önkormányzati közút építése érdekében közbeszerzési
eljárást indít. Az eljárás tárgya: „Koroncó Wesselényi utca
építési beruházása”.
A közbeszerzési eljárás lebonyolításával a 2015. évi CXLIII.
törvény
(Kbt.)
27.
§
(3)
bekezdésének
megfelelően
felhatalmazza
a
polgármestert
a
felelős
akkreditált
közbeszerzési szakértő kiválasztására, és a tárgyban megbízási
szerződés megkötésére.
Az eljárás becsült értéke a tervezői költségbecslés alapján
megállapításra került, ennek megfelelően a lefolytatásra
kerülő eljárás a Kbt. 115. § (2) bekezdése szerinti hirdetmény
közzététele nélkül induló nyílt közbeszerzési eljárás.
A Kbt. 115. § (2) szerinti eljárás során kötelezően meghívandó
5 felkért ajánlattevőt az alábbiakban határozza meg a
Képviselő-testület:
1. Név:
MAKADÁM Útépítő és Helyreállító Kft.
Székhely:
9028 Győr, Külső Sági u. 20.
Adószám: 11466648-2-08
E-mail:
makadamkft@makadamkft..hu
Képviseli:
Lőkös Zoltán ügyvezető
2. Név:
NYUDUT Útépítő, Tervező és Kivitelező Kft.
Székhely:
9026 Győr, Teleki László u. 46.
Adószám: 12758157-2-08
E-mail:
horvath.laszlo@nyudut.hu
Képviseli:
Horváth László ügyvezető
3. Név:
LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely:
9081 Győrújbarát, István u. 213.
Adószám: 12467398-2-08
E-mail:
langszolg@langszolg.hu
Képviseli:
Varga-Lang Károly ügyvezető
4. Név:
Pápakörnyéki Víz-és Közműépítő Kft.
Székhely:
8500 Pápa, Celli u. 67.
Adószám: 11335186-2-19
E-mail:
papaviz@tir.hu
Képviseli:
Borbély Balázs ügyvezető
5. Név:
TIA 2002 Építőipari Tervező, Kivitelező és
Kereskedelmi Kft.
Székhely:
9600 Sárvár, Sótonyi út 13.
Adószám: 12936027-2-18
E-mail:
info@tia2002kft.hu
Képviseli:
Inokai Krisztina ügyvezető
A Képviselő-testület, mint Ajánlatkérő meggyőződött arról,
hogy a felkért ajánlattevők képesek a szerződés teljesítésére.
Ajánlatkérőként figyelembe vette a Kbt. egybeszámításra és
részekre bontás tilalmára vonatkozó 16-19. §-ban foglalt
rendelkezéseket.
A Képviselő-testület tagjai nyilatkoznak arról, hogy a felkért
ajánlattevők és a közbeszerzési eljárás vonatkozásában velük
szemben a Kbt. 25. §-ban foglalt összeférhetetlenségi okok nem
állnak fenn.

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyertes ajánlat
kiválasztásának
szempontja
a
legjobb
ár-érték
arányt
megjelenítő szempontrendszer.
A közbeszerzési eljárásban a döntés előkészítéséért felelős
bírálóbizottság három tagját az alábbiak szerint kéri fel a
Képviselő-testület:
a.
Közbeszerzési
és
jogi
szakértelemmel
rendelkező:
a
kiválasztásra
kerülő
felelős
akkreditált
közbeszerzési
szaktanácsadó biztosítja
b.
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező: a
később
kiválasztásra
kerülő,
az
építési
beruházáshoz
kapcsolódó műszaki ellenőr, aki rendelkezik a 321/2015 (X.30.)
Korm. rendelet 4. §-ban meghatározott szakértelemmel
c.
Pénzügyi szakértelemmel rendelkező: Kelemen-Máté Kinga a
hivatal pénzügyi végzettségű dolgozója
A bizottsági tagok nyilatkoznak a megbízatás elfogadásáról, az
összeférhetetlenségi okok fenn nem állásáról, valamint a
titoktartási kötelezettségről.
Tekintettel arra, hogy az építési beruházáshoz kapcsolódó
építési
engedély
beszerzése
jelen
döntés
meghozatalakor
folyamatban
van,
a
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
Polgármestert, hogy az engedélyes tervek birtokában, azokra
tekintettel a közbeszerzési Ajánlattételi Felhívást és a
Közbeszerzési Dokumentumot fogadja el, valamint a felelős
akkreditált közbeszerzési szakértővel történt egyeztetést
követően indítsa meg az eljárást a lehető legrövidebb időn
belül.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: polgármester, jegyző

Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a
Képviselő-testület
6
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
37/2017.(VI.28.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Wesselényi
utca, mint önkormányzati közút építése érdekében közbeszerzési
eljárást indít. Az eljárás tárgya: „Koroncó Wesselényi utca
építési beruházása”.
A közbeszerzési eljárás lebonyolításával a 2015. évi CXLIII.
törvény
(Kbt.)
27.
§
(3)
bekezdésének
megfelelően
felhatalmazza
a
polgármestert
a
felelős
akkreditált
közbeszerzési szakértő kiválasztására, és a tárgyban megbízási
szerződés megkötésére.
Az eljárás becsült értéke a tervezői költségbecslés alapján
megállapításra került, ennek megfelelően a lefolytatásra

kerülő eljárás a Kbt. 115. § (2) bekezdése szerinti hirdetmény
közzététele nélkül induló nyílt közbeszerzési eljárás.
A Kbt. 115. § (2) szerinti eljárás során kötelezően meghívandó
5 felkért ajánlattevőt az alábbiakban határozza meg a
Képviselő-testület:
1. Név:
MAKADÁM Útépítő és Helyreállító Kft.
Székhely:
9028 Győr, Külső Sági u. 20.
Adószám: 11466648-2-08
E-mail:
makadamkft@makadamkft..hu
Képviseli:
Lőkös Zoltán ügyvezető
2. Név:
NYUDUT Útépítő, Tervező és Kivitelező Kft.
Székhely:
9026 Győr, Teleki László u. 46.
Adószám: 12758157-2-08
E-mail:
horvath.laszlo@nyudut.hu
Képviseli:
Horváth László ügyvezető
3. Név:
LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely:
9081 Győrújbarát, István u. 213.
Adószám: 12467398-2-08
E-mail:
langszolg@langszolg.hu
Képviseli:
Varga-Lang Károly ügyvezető
4. Név:
Pápakörnyéki Víz-és Közműépítő Kft.
Székhely:
8500 Pápa, Celli u. 67.
Adószám: 11335186-2-19
E-mail:
papaviz@tir.hu
Képviseli:
Borbély Balázs ügyvezető
5. Név:
TIA 2002 Építőipari Tervező, Kivitelező és
Kereskedelmi Kft.
Székhely:
9600 Sárvár, Sótonyi út 13.
Adószám: 12936027-2-18
E-mail:
info@tia2002kft.hu
Képviseli:
Inokai Krisztina ügyvezető
A Képviselő-testület, mint Ajánlatkérő meggyőződött arról,
hogy a felkért ajánlattevők képesek a szerződés teljesítésére.
Ajánlatkérőként figyelembe vette a Kbt. egybeszámításra és
részekre bontás tilalmára vonatkozó 16-19. §-ban foglalt
rendelkezéseket.
A Képviselő-testület tagjai nyilatkoznak arról, hogy a felkért
ajánlattevők és a közbeszerzési eljárás vonatkozásában velük
szemben a Kbt. 25. §-ban foglalt összeférhetetlenségi okok nem
állnak fenn.
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyertes ajánlat
kiválasztásának
szempontja
a
legjobb
ár-érték
arányt
megjelenítő szempontrendszer.
A közbeszerzési eljárásban a döntés előkészítéséért felelős
bírálóbizottság három tagját az alábbiak szerint kéri fel a
Képviselő-testület:
a.
Közbeszerzési
és
jogi
szakértelemmel
rendelkező:
a
kiválasztásra
kerülő
felelős
akkreditált
közbeszerzési
szaktanácsadó biztosítja
b.
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező: a
később
kiválasztásra
kerülő,
az
építési
beruházáshoz

kapcsolódó műszaki ellenőr, aki rendelkezik a 321/2015 (X.30.)
Korm. rendelet 4. §-ban meghatározott szakértelemmel
c.
Pénzügyi szakértelemmel rendelkező: Kelemen-Máté Kinga a
hivatal pénzügyi végzettségű dolgozója
A bizottsági tagok nyilatkoznak a megbízatás elfogadásáról, az
összeférhetetlenségi okok fenn nem állásáról, valamint a
titoktartási kötelezettségről.
Tekintettel arra, hogy az építési beruházáshoz kapcsolódó
építési
engedély
beszerzése
jelen
döntés
meghozatalakor
folyamatban
van,
a
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
Polgármestert, hogy az engedélyes tervek birtokában, azokra
tekintettel a közbeszerzési Ajánlattételi Felhívást és a
Közbeszerzési Dokumentumot fogadja el, valamint a felelős
akkreditált közbeszerzési szakértővel történt egyeztetést
követően indítsa meg az eljárást a lehető legrövidebb időn
belül.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: polgármester, jegyző

5.NAPIREND
Tárgya: 214/124 hrsz-ú közút elnevezése
Írásos előterjesztés az 7. sz. mellékletben.
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

1.Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Koroncó belterület 214/124 hrsz-ú kivett közút besorolású
ingatlannak a „Nádas utca” elnevezést adja.
2.A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az utca
elnevezéssel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a
Képviselő-testület
6
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
38/2017.(VI.28.)Határozat
1.Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Koroncó belterület 214/124 hrsz-ú kivett közút besorolású
ingatlannak a „Nádas utca” elnevezést adja.
2.A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az utca
elnevezéssel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

6.NAPIREND
Tárgya: A 83. számú főút Pápa és Győr közötti szakaszának
fejlesztését
érintő
területrendezési
hatósági
eljárással
kapcsolatos megállapodás jóváhagyása
Írásos előterjesztés az 8. sz. mellékletben.
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

1.
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 83.
számú főút Pápa és Győr közötti szakaszának fejlesztését
érintő
területrendezési
hatósági
eljárással
kapcsolatos
feladatok tárgyában a fejlesztésben érintett megyei és
települési önkormányzatokkal megkötésre kerülő megállapodást a
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2.
A Képviselő-testület felhatalmazza Radicsné Kincses Mária
polgármestert
a
megállapodást
aláírja
és
minden
egyéb
szükséges jognyilatkozatot megtegyen.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a
Képviselő-testület
6
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
39/2017.(VI.28.)Határozat
1.
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 83.
számú főút Pápa és Győr közötti szakaszának fejlesztését
érintő
területrendezési
hatósági
eljárással
kapcsolatos
feladatok tárgyában a fejlesztésben érintett megyei és
települési önkormányzatokkal megkötésre kerülő megállapodást a
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2.
A Képviselő-testület felhatalmazza Radicsné Kincses Mária
polgármestert
a
megállapodást
aláírja
és
minden
egyéb
szükséges jognyilatkozatot megtegyen.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

7/A.NAPIREND
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Területvásárlás
Írásos előterjesztés az 9. sz. mellékletben.
Gaál
Jenőné
települési
képviselő,
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol
arról,
hogy
az
előterjesztést
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai
Bizottság
megtárgyalta,
az
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását
javasolja.
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület akként
dönt, hogy megvásárolja a Koroncó, Ady Endre u. 2. sz. alatti
(455 hrsz.-ú) ingatlan végét, melynek területe a változási
vázrajz alapján 631 m2 1.100.-Forint/m2 vételáron.
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza
a
polgármestert
az
adás-vételre
vonatkozó
eljárás lefolytatására.
2./
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza továbbá Radicsné Kincses Mária polgármestert
arra is, hogy a Koroncó, Ady Endre u. 4. sz. alatti 454 hrsz.ú ingatlan tulajdonosaival az ingatlan végének megvásárlása
vonatkozásában
az
egyeztető
tárgyalást
lefolytassa.
A
kialkudásra kerülő vételár maximum 1.000.000.-Forint lehet.
3./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
területvásárlások fedezetét 2017. évi költségvetése terhére
biztosítja, egyben felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő
költségvetési rendelet módosításakor azt csoportosítsa át.
Felelős:

Radicsné Kincses Mária polgármester
dr Cseresznyák Klára jegyző
Határidő:
1./és 2./ pont 2017. augusztus 30.
3./ pont soron következő költségvetési rendelet módosítás

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a
Képviselő-testület
6
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
40/2017.(VI.28.)Határozat
1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület akként
dönt, hogy megvásárolja a Koroncó, Ady Endre u. 2. sz. alatti

(455 hrsz.-ú) ingatlan végét, melynek területe a változási
vázrajz alapján 631 m2 1.100.-Forint/m2 vételáron.
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza
a
polgármestert
az
adás-vételre
vonatkozó
eljárás lefolytatására.
2./
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza továbbá Radicsné Kincses Mária polgármestert
arra is, hogy a Koroncó, Ady Endre u. 4. sz. alatti 454 hrsz.ú ingatlan tulajdonosaival az ingatlan végének megvásárlása
vonatkozásában
az
egyeztető
tárgyalást
lefolytassa.
A
kialkudásra kerülő vételár maximum 1.000.000.-Forint lehet.
3./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
területvásárlások fedezetét 2017. évi költségvetése terhére
biztosítja, egyben felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő
költségvetési rendelet módosításakor azt csoportosítsa át.
Felelős:
Határidő:

Radicsné Kincses Mária polgármester
dr Cseresznyák Klára jegyző
1./és 2./ pont 2017. augusztus 30.
3./ pont soron következő költségvetési
rendelet módosítás

7/B.NAPIREND
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Pannon
Koroncó, Rákóczi u. 52. sz. alatt lévő

Takarék

Bank

Zrt.

Írásos előterjesztés az 10. sz. mellékletben.
Gaál
Jenőné
települési
képviselő,
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol
arról,
hogy
az
előterjesztést
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai
Bizottság
megtárgyalta,
az
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását
javasolja.
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

1.Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza Radicsné Kincses Mária polgármestert arra, hogy
a
Pannon
Takarék
Bank
Zrt-vel
egyeztető
tárgyalásokat
folytasson le a Koroncó, Rákóczi u. 52. sz. alatt lévő
ingatlan használatba vétele, illetve az ATM üzemeltetése
vonatkozásában.
2.
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Pannon Takarék Bank Zrt-vel

a
Koroncó,
Rákóczi
u.
52.
sz.
alatt
lévő
ingatlan
vonatkozásában bérleti szerződés megkötésére kerüljön sor,
vállalva a használatból adódó rezsiköltség megtérítését,
amennyiben
az
ingatlan
tulajdonosa
az
Önkormányzatnak
térítésmentesen,
bérleti
díj
megkötése
nélkül
hajlandó
használatba adni az ingatlant.
Határidő: 2017. augusztus 15.
Felelős: polgármester
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a
Képviselő-testület
6
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
41/2017.(VI.28.)Határozat
1.Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza Radicsné Kincses Mária polgármestert arra, hogy
a
Pannon
Takarék
Bank
Zrt-vel
egyeztető
tárgyalásokat
folytasson le a Koroncó, Rákóczi u. 52. sz. alatt lévő
ingatlan használatba vétele, illetve az ATM üzemeltetése
vonatkozásában.
2.
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Pannon Takarék Bank Zrt-vel
a
Koroncó,
Rákóczi
u.
52.
sz.
alatt
lévő
ingatlan
vonatkozásában bérleti szerződés megkötésére kerüljön sor,
vállalva a használatból adódó rezsiköltség megtérítését,
amennyiben
az
ingatlan
tulajdonosa
az
Önkormányzatnak
térítésmentesen,
bérleti
díj
megkötése
nélkül
hajlandó
használatba adni az ingatlant.
Határidő: 2017. augusztus 5.
Felelős: polgármester

7/C.NAPIREND
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Napelemfarm
Írásos előterjesztés az 11. sz. mellékletben.
Gaál
Jenőné
települési
képviselő,
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol
arról,
hogy
az
előterjesztést
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai
Bizottság
megtárgyalta,
a
határozati
javaslat elfogadását javasolja.

Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza Radicsné Kincses Mária polgármestert arra, hogy
a Best-Solar Kft-vel egyeztető tárgyalásokat folytasson le a
Koroncó, 0166/2 hrsz. alatt lévő ingatlan napelemes erőmű
telepítéséhez
szükséges
terület
igénybevételével
kapcsolatosan.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a
Képviselő-testület
6
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
41/2017.(VI.28.)Határozat
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza Radicsné Kincses Mária polgármestert arra, hogy
a Best-Solar Kft-vel egyeztető tárgyalásokat folytasson le a
Koroncó, 0166/2 hrsz. alatt lévő ingatlan napelemes erőmű
telepítéséhez
szükséges
terület
igénybevételével
kapcsolatosan.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Radicsné Kincses Mária polgármester:
A Sokorói u. 33. sz. alatti ingatlan tulajdonosa az területet
értékesíteni szeretné. A terület besorolása nem teszi lehetővé
lakóház építését. Az ingatlanra van vevő, aki érdeklődött,
hogy
a
terület
belterületbe
vonása,
lakóövezetbe
való
besorolását támogatná e a Képviselő-testület.
Kelemen Frigyes települési képviselő:
Az ingatlan ipari területen helyezkedik
szabályozás szerint lehet vele rendelkezni.
A jelen lévő képviselők is egyet értettek
települési képviselő hozzászólásával.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

el.

A

jelenlegi

Kelemen

Frigyes

Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a jelenlevők
részvételét, majd a Képviselő-testületi ülést bezárta.
K.m.f.

Radicsné Kincses Mária
polgármester

dr. Cseresznyák Klára
jegyző

