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

893/2018

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
Polgármesteri Hivatal nagytermében 2018. március 22-én 17.30
órai kezdettel megtartott üléséről.
Jelen vannak:
Radicsné Kincses Mária polgármester
Basák Imre települési képviselő
Bittmann 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
Reider Mónika 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 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
Társadalmi Szervezetek pályázatai alapján a támogatási keret
felosztása
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester
4. Napirend
Étkezési térítési díjak felülvizsgálata
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester
5. Napirend
2018. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester
6. Napirend
Döntés önkormányzati telekingatlan értékesítésére vonatkozó
pályázat kiírásáról
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester
7. Napirend
Döntést igénylő ügyek

Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2018.
március 22-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:
14/2018.(III.22.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2018.
március 22-én 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: Társadalmi Szervezetek pályázatai alapján a támogatási
keret felosztása
Írásos előterjesztés az 5. sz. mellékletben.
Radicsné Kincses Mária polgármester, Kelemen Frigyes és Madarász
István képviselők bejelentették személyes érintettségüket.
Violáné Pintér Rozália alpolgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Radicsné
Kincses Mária polgármester 3. napirendi pontra vonatkozó
személyes érintettségét tudomásul vette és úgy dönt, hogy nem
zárja ki a döntéshozatalból.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a
Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
15/A/2018.(III.22.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Radicsné
Kincses Mária polgármester 3. napirendi pontra vonatkozó
személyes érintettségét tudomásul vette és úgy dönt, hogy nem
zárja ki a döntéshozatalból.
Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester

Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kelemen
Frigyes képviselő 3. napirendi pontra vonatkozó személyes
érintettségét tudomásul vette és úgy dönt, hogy nem zárja ki a
döntéshozatalból.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a
Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
15/B/2018.(III.22.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kelemen
Frigyes képviselő 3. napirendi pontra vonatkozó személyes
érintettségét tudomásul vette és úgy dönt, hogy nem zárja ki a
döntéshozatalból.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Madarász
István képviselő 3. napirendi pontra vonatkozó személyes
érintettségét tudomásul vette és úgy dönt, hogy nem zárja ki a
döntéshozatalból.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a
Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
15/C/2018.(III.22.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Madarász
István képviselő 3. napirendi pontra vonatkozó személyes
érintettségét tudomásul vette és úgy dönt, hogy nem zárja ki a
döntéshozatalból.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol
arról,
hogy
napirendet
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 2018.
évben vissza nem térítendő támogatásban részesíti a következő
civil szervezeteket:
Koroncói TUTTI Judo és Birkózó Klub
900.000.-Ft
Koroncói Sporthorgász Egyesület
150.000.-Ft
Koroncói Polgárőr Egyesület
200.000.-Ft
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
200.000.-Ft
Összefogás Koroncóért Egyesület
200.000.-Ft
KKSSzE Labdarúgó Szakosztály
1.000.000.-Ft
KKSSzE Kézilabda Szakosztály/Női
250.000.-Ft
KKSSzE Kézilabda Szakosztály/Férfi
250.000.-Ft
KKSSzE Amatőr Teke Szakosztály
100.000.-Ft
KKSSzE Természetjáró Szakosztály
150.000.-Ft
2. A támogatások kifizetésére a támogatási szerződések
megkötését követően kerülhet sor, az azokban rögzített
határnapig. A támogatás kizárólag a támogatási szerződésben
foglaltakra fordítható. A felvett támogatás összegéről a
támogatott a támogatási szerződésben foglaltak szerint köteles
elszámolni.
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a támogatási
szerződéseket 2018. március 28-ig készítse elő, és azok
tervezetét 2018. március 29-ig bezárólag küldje meg a
támogatásban részesített civil szervezetek részére.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződések aláírására a határozatban foglaltaknak
megfelelően.
Határidő: 2018. március 29.
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:
15/2018.(III.22.)Határozat
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018.
évben vissza nem térítendő támogatásban részesíti a következő
civil szervezeteket:
Koroncói TUTTI Judo és Birkózó Klub
900.000.-Ft

Koroncói Sporthorgász Egyesület
150.000.-Ft
Koroncói Polgárőr Egyesület
200.000.-Ft
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
200.000.-Ft
Összefogás Koroncóért Egyesület
200.000.-Ft
KKSSzE Labdarúgó Szakosztály
1.000.000.-Ft
KKSSzE Kézilabda Szakosztály/Női
250.000.-Ft
KKSSzE Kézilabda Szakosztály/Férfi
250.000.-Ft
KKSSzE Amatőr Teke Szakosztály
100.000.-Ft
KKSSzE Természetjáró Szakosztály
150.000.-Ft
2. A támogatások kifizetésére a támogatási szerződések
megkötését követően kerülhet sor, az azokban rögzített
határnapig. A támogatás kizárólag a támogatási szerződésben
foglaltakra fordítható. A felvett támogatás összegéről a
támogatott a támogatási szerződésben foglaltak szerint köteles
elszámolni.
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a támogatási
szerződéseket 2018. március 28-ig készítse elő, és azok
tervezetét 2018. március 29-ig bezárólag küldje meg a
támogatásban részesített civil szervezetek részére.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződések aláírására a határozatban foglaltaknak
megfelelően.
Határidő: 2018. március 29.
Felelős: polgármester, jegyző

4.NAPIREND
Tárgya: Étkezési térítési díjak felülvizsgálata
Írásos előterjesztés a 6. sz. mellékletben, rendelettervezet a
7. sz. mellékletben.
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol
arról,
hogy
napirendet
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, a rendelet-tervezet
elfogadását javasolja.
Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő
rendelet tervezetet teszi fel szavazásra.
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a
Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal ellenszavazat
és
tartózkodás
nélkül
elfogadta
és
megalkotta
a
4/2018.(III.23.) RENDELETÉT. (8. sz. melléklet)

5.NAPIREND
Tárgya: A 2018. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
Írásos előterjesztés a 9. sz. mellékletben.
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

1./Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az
önkormányzat és költségvetési szerveinek beszerzéseire vonatkozó
2018. évi közbeszerzési tervet az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyja azzal, hogy amennyiben előre nem
látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás
merül fel, a közbeszerzési tervet szükség szerint módosítja.
2./A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat
2018. évi Közbeszerzési Tervét haladéktalanul a település
hivatalos honlapján közzétegye.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a
Képviselő-testület
7
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
16/2018.(III.22.)Határozat
1./Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat és költségvetési szerveinek beszerzéseire vonatkozó
2018. évi közbeszerzési tervet az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyja azzal, hogy amennyiben előre nem
látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás
merül fel, a közbeszerzési tervet szükség szerint módosítja.
2./A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat
2018. évi Közbeszerzési Tervét haladéktalanul a település
hivatalos honlapján közzétegye.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

6.NAPIREND
Tárgya: Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ady E. u. 435/6 hrszú ingatlan értékesítése

Írásos előterjesztés a 10. sz. mellékletben.
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koroncó
belterületi 435/6 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozóan
ismételten pályázatot kíván kiírni.
2. A Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, a soron következő
testületi ülés időpontjáig az ingatlan vonatkozásában új
értékbecslést szerezzen be.
Felelős: jegyző
Határidő: 2018. április 5.
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a
Képviselő-testület
7
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
17/2018.(III.22.)Határozat
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koroncó
belterületi 435/6 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozóan
ismételten pályázatot kíván kiírni.
2. A Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, a soron következő
testületi ülés időpontjáig az ingatlan vonatkozásában új
értékbecslést szerezzen be.
Felelős: jegyző
Határidő: 2018. április 5.

7/A.NAPIREND
Tárgya: Döntést igénylő
elutasító településekhez

ügyek

–

Csatlakozás

a

betelepítést

Írásos előterjesztés a 11. sz. mellékletben.
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az élet
számos területén tevékenykedő politikamentes civil szervezetek,
önszerveződő közösségeket és az ezekben végzett önkéntes munkát
értéknek tekinti, és elítéli, ha ezeket bármilyen politikai
irányzat saját céljai megvalósítására akarja felhasználni, ennek
céljából támogatja vagy hozza létre őket.

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért
egyet azzal, hogy Magyarországon bevándorlást segítő irodákat
működtessenek civil szervezetek, mert az ezzel kapcsolatos
feladatok az állam feladatai.
A koroncói emberek szeretnének maguk dönteni a település
jövőbeni mindennapjairól, nem szeretnék, ha erről máshol és
mások
döntenének
helyettünk
ezért
Koroncó
Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete – képviselve a koroncóiak
érdekeit – kinyilvánítja, nem akarja, hogy Koroncón sem
bevándorlást-szervező iroda, sem migránstábor kialakításra
kerüljön
sor,
egyúttal
szorgalmazza,
hogy
a
magyar
önkormányzatok utasítsák el Magyarországra a felső korlát
nélküli betelepítési kvóta végrehajtását.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a
Képviselő-testület
7
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
18/2018.(III.22.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az élet
számos területén tevékenykedő politikamentes civil szervezetek,
önszerveződő közösségeket és az ezekben végzett önkéntes munkát
értéknek tekinti, és elítéli, ha ezeket bármilyen politikai
irányzat saját céljai megvalósítására akarja felhasználni, ennek
céljából támogatja vagy hozza létre őket.
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért
egyet azzal, hogy Magyarországon bevándorlást segítő irodákat
működtessenek civil szervezetek, mert az ezzel kapcsolatos
feladatok az állam feladatai.
A koroncói emberek szeretnének maguk dönteni a település
jövőbeni mindennapjairól, nem szeretnék, ha erről máshol és
mások
döntenének
helyettünk
ezért
Koroncó
Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete – képviselve a koroncóiak
érdekeit – kinyilvánítja, nem akarja, hogy Koroncón sem
bevándorlást-szervező iroda, sem migránstábor kialakításra
kerüljön
sor,
egyúttal
szorgalmazza,
hogy
a
magyar
önkormányzatok utasítsák el Magyarországra a felső korlát
nélküli betelepítési kvóta végrehajtását.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

7/B.NAPIREND
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – A Koroncói Tulipános Napközi
Otthonos Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírásáról

Írásos előterjesztés a 12. sz. mellékletben.
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

1.Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
pályázatot ír ki a Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda
intézményvezetői álláshelyének betöltésére.
2. A Képviselő-testület a pályázati felhívást az előterjesztés
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati
kiírás Oktatási és Kulturális Közlönyben valamint a Közszféra
Állásportálján történő közzétételről gondoskodjon.
Határidő: 8 nap
Felelős: jegyző
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a
Képviselő-testület
7
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
19/2018.(III.22.)Határozat
1.Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
pályázatot ír ki a Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda
intézményvezetői álláshelyének betöltésére.
2. A Képviselő-testület a pályázati felhívást az előterjesztés
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati
kiírás Oktatási és Kulturális Közlönyben valamint a Közszféra
Állásportálján történő közzétételről gondoskodjon.
Határidő: 8 nap
Felelős: jegyző

7/C.NAPIREND
Tárgya:
Döntést
igénylő
ügyek
a Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások
fejlesztésének elősegítése tárgyú, VP6-19.2.1.-70-3-17 kódszámú
pályázat benyújtásáról
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol
arról,
hogy
napirendet
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai
Bizottság
megtárgyalta,
és
javasolja
pályázat benyújtáság a „Vonzóbb vidéki települési környezet és

szolgáltatások fejlesztésének elősegítése” tárgyú, VP6-19.2.1.70-3-17 kódszámú pályázati kiírásra, „Koroncó, Dobó utca
felújítása” címmel.
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati
javaslatát teszi fel szavazásra:
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy pályázatot nyújt be a „Vonzóbb vidéki
települési
környezet
és
szolgáltatások
fejlesztésének
elősegítése” tárgyú, VP6-19.2.1.-70-3-17 kódszámú pályázati
kiírásra, „Koroncó, Dobó utca felújítása” címmel.
2. A fejlesztéssel Koroncó Község Önkormányzat tulajdonát képező
822 hrsz-ú ingatlan érintett.
3. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges
önerőt az önkormányzat költségvetésében biztosítja.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza Radicsné Kincses Mária
polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázattal
kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a
Képviselő-testület
7
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
20/2018.(III.22.)Határozat
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy pályázatot nyújt be a „Vonzóbb vidéki
települési
környezet
és
szolgáltatások
fejlesztésének
elősegítése” tárgyú, VP6-19.2.1.-70-3-17 kódszámú pályázati
kiírásra, „Koroncó, Dobó utca felújítása” címmel.
2. A fejlesztéssel Koroncó Község Önkormányzat tulajdonát képező
822 hrsz-ú ingatlan érintett.
3. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges
önerőt az önkormányzat költségvetésében biztosítja.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza Radicsné Kincses Mária
polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázattal
kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

7/D.NAPIREND
Tárgya:
Döntést
Cseralja utca útburkolata

igénylő

ügyek

-

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol
arról,
hogy
napirendet
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, és a Cseralja utca
két rétegű aszfaltozását javasolja.
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Cseralja utca útépítésével kapcsolatosan úgy dönt, hogy az
utcában folyamatban lévő építkezések és várható telekalakítások
következtében megnövekedő építési forgalomra tekintettel a
Cseralja utca aszfaltozását az eredeti egy réteg helyett két
rétegben
végezteti
el
az
út
teherbíró
képességének
megnövelésére, annak érdekében, hogy a beruházás időtállóbb
legyen.
2. A Képviselő-testület a Cseralja utca második aszfaltrétegének
hozzávetőlegesen 5.000.000,- Ft-os fedezetét a 2018. évi
költségvetése terhére biztosítja, egyben felkéri a jegyzőt, hogy
a soron következő költségvetési rendelet módosításkor azt
csoportosítsa át.
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:
21/2018.(III.22.)Határozat
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Cseralja utca útépítésével kapcsolatosan úgy dönt, hogy az
utcában folyamatban lévő építkezések és várható telekalakítások
következtében megnövekedő építési forgalomra tekintettel a
Cseralja utca aszfaltozását az eredeti egy réteg helyett két
rétegben
végezteti
el
az
út
teherbíró
képességének
megnövelésére, annak érdekében, hogy a beruházás időtállóbb
legyen.
2. A Képviselő-testület a Cseralja utca második aszfaltrétegének
hozzávetőlegesen 5.000.000,- Ft-os fedezetét a 2018. évi
költségvetése terhére biztosítja, egyben felkéri a jegyzőt, hogy

a soron következő
csoportosítsa át.

költségvetési

rendelet

módosításkor

azt

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

7/E.NAPIREND
Tárgya:
Döntést
igénylő
Közbeszerzési eljárás megindítása, „Koroncó
építési beruházása” tárgyban

ügyek
– Útfelújítások

Írásos előterjesztés a 13. sz. mellékletben.
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol
arról,
hogy
napirendet
a
Településstratégiai
Bizottság
megtárgyalta,
javaslat elfogadását javasolja.
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

Pénzügyi
és
a
határozati

alábbi

határozati

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a közbeszerzési eljárást indít egyes belterületi
utcáinak építési és felújítási munkái beszerzése tárgyában.
Az eljárás megnevezése: „Koroncó – útfelújítások építési
beruházása”.
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
teljesítésére 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), valamint a vállalt
jótállás időtartama (minőségi szempont, súlyszám: 30) 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 szakmai tartalmáért a
felkért közbeszerzési szakértő tartozik felelősséggel.
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:
22/2018.(III.22.)Határozat
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz,
hogy
a
közbeszerzési
eljárást
indít
egyes
belterületi utcáinak építési és felújítási munkái beszerzése
tárgyában. Az eljárás megnevezése: „Koroncó – útfelújítások
építési beruházása”.
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
teljesítésére 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), valamint a vállalt

jótállás időtartama (minőségi szempont, súlyszám: 30) 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 szakmai tartalmáért a
felkért közbeszerzési szakértő tartozik felelősséggel.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

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

