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

1-8/2017

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
Polgármesteri Hivatal nagytermében 2017. augusztus 18-án 9.00
órai kezdettel megtartott üléséről.
Jelen vannak:
Radicsné Kincses Mária polgármester
Basák Imre települési képviselő
Gaál Jenőné települési képviselő
Kelemen Frigyes települési képviselő
Violáné Pintér Rozália települési képviselő
Dr. Cseresznyák Klára jegyző tanácskozási joggal
Kelemen-Máté Kinga jegyzőkönyvvezető tanácskozási joggal
Jelenléti ív 1. sz. mellékletben.
Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
köszöntötte
a
megjelenteket. Megállapította hogy a megválasztott 6 fő
települési
képviselőből
4
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
Döntés
„Koroncó
Község
belterületi
csapadékvíz
elvezetésének
építési
beruházása”
című
projekt
kivitelezőjének
kiválasztásáról,
a
beruházás
megvalósításáról
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester
2. Napirend
Döntés Koroncó, Wesselényi utca építési beruházása projekt
kivitelezőjének
kiválasztásáról
a
beruházás
megvalósításáról
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester
3. Napirend
Döntést igénylő ügyek

Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2017.
augusztus 18-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a
Képviselő-testület
5
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
46/2017.(VIII.18.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2017.
augusztus 18-én megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester

1. NAPIREND
Tárgya:
Döntés
„Koroncó
Község
belterületi
csapadékvíz
elvezetésének építési beruházása” című projekt kivitelezőjének
kiválasztásáról, a beruházás megvalósításáról
Írásos előterjesztés az 3. sz. mellékletben.
Gaál
Jenőné
települési
képviselő,
Településstratégiai Bizottság elnöke:

a

Pénzügyi

és

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
a
’Döntés
„Koroncó
Község
belterületi
csapadékvíz
–
elvezetésének építési beruházása” című projekt kivitelezőjének
kiválasztásáról, a beruházás megvalósításáról’ tárgyú napirend
döntéshozatalában név szerinti szavazás lebonyolítását rendeli
el.

2. A Képviselő-testület felkéri dr. Cseresznyák Klára jegyzőt
a szavazás lebonyolítására.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a
Képviselő-testület
5
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
47/2017.(VIII.18.)Határozat
1.Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
’Döntés
„Koroncó
Község
belterületi
csapadékvíz
–
elvezetésének építési beruházása” című projekt kivitelezőjének
kiválasztásáról, a beruházás megvalósításáról’ tárgyú napirend
döntéshozatalában név szerinti szavazás lebonyolítását rendeli
el.
2. A Képviselő-testület felkéri dr. Cseresznyák Klára jegyzőt
a szavazás lebonyolítására.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

Koroncó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
határozat mellékleteként csatolt, a 2015. évi CXLIII. törvény
előírásainak megfelelő döntést a „Koroncó Község belterületi
csapadékvíz-elvezetésének
építési
beruházása”
tárgyú
közbeszerzési eljárásban. A nyertes ajánlattevő neve, címe,
adószáma és a bírálat alapját képező ajánlati elemek:
Ajánlattevő neve: LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Ajánlattevő címe: 9081 Győrújbarát, István u. 213., adószám:
12467398-2-08, az ellenszolgáltatás összege: 70.860.026.- HUF,
a vállalt jótállás mértéke: 36 hónap. A fenti ajánlattevő
érvényes ajánlata tartalmazta a legjobb ár-érték arányt
megjelenítő ajánlatot. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére
a szerződéskötési moratórium lejártát követően.
Határidő: 2017. szeptember 10.
Felelős: polgármester
A döntéshozatalban 5 fő vett részt, a Képviselő-testület név
szerinti szavazással, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

48/2017.(VIII.18.)Határozat
Koroncó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
határozat mellékleteként csatolt, a 2015. évi CXLIII. törvény
előírásainak megfelelő döntést a „Koroncó Község belterületi
csapadékvíz-elvezetésének
építési
beruházása”
tárgyú
közbeszerzési eljárásban. A nyertes ajánlattevő neve, címe,
adószáma és a bírálat alapját képező ajánlati elemek:
Ajánlattevő neve: LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Ajánlattevő címe: 9081 Győrújbarát, István u. 213., adószám:
12467398-2-08, az ellenszolgáltatás összege: 70.860.026.- HUF,
a vállalt jótállás mértéke: 36 hónap. A fenti ajánlattevő
érvényes ajánlata tartalmazta a legjobb ár-érték arányt
megjelenítő ajánlatot. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére
a szerződéskötési moratórium lejártát követően.
Határidő: 2017. szeptember 10.
Felelős: polgármester
Név szerinti szavazás jegyzéke a 4. sz. mellékletben.

2.NAPIREND
Tárgya: Döntés Koroncó, Wesselényi utca építési
projekt
kivitelezőjének
kiválasztásáról
a
megvalósításáról

beruházása
beruházás

Írásos előterjesztés az 5. sz. mellékletben.
Gaál
Jenőné
települési
képviselő,
Településstratégiai Bizottság elnöke:

a

Pénzügyi

és

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

1. Koroncó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a ’Döntés
„Koroncó
Wesselényi
utca
építési
beruházása”
projekt
kivitelezőjének kiválasztásáról, a beruházás megvalósításáról’
tárgyú
napirend
döntéshozatalában
név
szerinti
szavazás
lebonyolítását rendeli el.
2. A Képviselő-testület felkéri dr. Cseresznyák Klára jegyzőt
a szavazás lebonyolítására.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a
Képviselő-testület
5
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
49/2017.(VIII.18.)Határozat
1. Koroncó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a ’Döntés
„Koroncó
Wesselényi
utca
építési
beruházása”
projekt
kivitelezőjének kiválasztásáról, a beruházás megvalósításáról’
tárgyú
napirend
döntéshozatalában
név
szerinti
szavazás
lebonyolítását rendeli el.
2. A Képviselő-testület felkéri dr. Cseresznyák Klára jegyzőt
a szavazás lebonyolítására.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

Koroncó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
határozat mellékleteként csatolt, a 2015. évi CXLIII. törvény
előírásainak megfelelő döntést a „Koroncó Wesselényi utca
építési beruházása” tárgyú közbeszerzési eljárásban. A nyertes
ajánlattevő neve, címe, adószáma és a bírálat alapját képező
ajánlati elemek: Ajánlattevő neve: LANG SZOLG Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft., Ajánlattevő címe: 9081 Győrújbarát, István
u. 213., adószám: 12467398-2-08, az ellenszolgáltatás összege:
32.980.066.- HUF, a vállalt jótállás mértéke: 36 hónap. A
fenti ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazta a legjobb árérték arányt megjelenítő ajánlatot. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel a
szerződés megkötésére a szerződéskötési moratórium lejártát
követően.
Határidő: 2017. szeptember 10.
Felelős: polgármester
A döntéshozatalban 5 fő vett részt, a Képviselő-testület név
szerinti szavazással, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
50/2017.(VIII.18.)Határozat
Koroncó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
határozat mellékleteként csatolt, a 2015. évi CXLIII. törvény
előírásainak megfelelő döntést a „Koroncó Wesselényi utca
építési beruházása” tárgyú közbeszerzési eljárásban. A nyertes

ajánlattevő neve, címe, adószáma és a bírálat alapját képező
ajánlati elemek: Ajánlattevő neve: LANG SZOLG Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft., Ajánlattevő címe: 9081 Győrújbarát, István
u. 213., adószám: 12467398-2-08, az ellenszolgáltatás összege:
32.980.066.- HUF, a vállalt jótállás mértéke: 36 hónap. A
fenti ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazta a legjobb árérték arányt megjelenítő ajánlatot. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel a
szerződés megkötésére a szerződéskötési moratórium lejártát
követően.
Határidő: 2017. szeptember 10.
Felelős: polgármester
Név szerinti szavazás jegyzéke a 6. sz. mellékletben.

3.NAPIREND
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Helyi Esélyegyenlőségi Program
áttekintése
Írásos előterjesztés az 7. sz. mellékletben.
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdés alapján a
Koroncó
Község
Önkormányzata
által
2013.
július
17-én
elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot áttekintette és
módosítását
nem
tartja
szükségesnek,
azt
változatlan
tartalommal fogadja el.
2./ A Képviselő-testület a felhatalmazza a polgármestert a
szükséges
nyilatkozatok
megtételére,
valamint
felkéri
a
jegyzőt, hogy gondoskodjon a jelen döntés HEP nyilvánosságra
hozatalára szolgáló szoftverbe történő feltöltésére.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 1.) pontra azonnal, 2.) pontra 2017. augusztus 31.
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a
Képviselő-testület
5
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
51/2017.(VIII.18.)Határozat
1./ Koroncó Község
egyenlő bánásmódról

Önkormányzatának Képviselő-testülete az
és az esélyegyenlőség előmozdításáról

szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdés alapján a
Koroncó
Község
Önkormányzata
által
2013.
július
17-én
elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot áttekintette és
módosítását
nem
tartja
szükségesnek,
azt
változatlan
tartalommal fogadja el.
2./ A Képviselő-testület a felhatalmazza a polgármestert a
szükséges
nyilatkozatok
megtételére,
valamint
felkéri
a
jegyzőt, hogy gondoskodjon a jelen döntés HEP nyilvánosságra
hozatalára szolgáló szoftverbe történő feltöltésére.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 1.) pontra azonnal, 2.) pontra 2017. augusztus 31.

Kérdés, hozzászólás nem volt.
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

