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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2018. december 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 polgármester a meghívóban (2.sz. 

melléklet) közzétett napirendek tárgyalásán a tárgyalási 

sorrendre az alábbiak szerint tesz javaslatot: 

 
1. Napirend 

Közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntés „Külterületi  

útépítés Koroncón” tárgyú eljárásban 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2018. 

december 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: 

 

82/2018.(XII.07.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2018. 

december 19-én megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

1. NAPIREND 
 

Tárgya: közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntés 

„Külterületi útépítés Koroncón” tárgyú eljárásban 

 

Írásos előterjesztés az 5. sz. mellékletben 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

határozat mellékleteként csatolt, a 2015. évi CXLIII. törvény 

előírásainak megfelelő döntést a „Külterületi útépítés Koroncón” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban. A nyertes ajánlattevő neve, 

címe, adószáma és a bírálat alapját képező ajánlati elemek:  

LANG-SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9081 Győrújbarát, 

István u. 213., adószám: 12467398-2-8) nettó ajánlati ár: 

100.153.720.- HUF, vállalt jótállás mértéke: 48 hónap, a 

garanciális és jótállási időszaka alatt a javítások 

megkezdésének vállalt határideje: 5 munkanap ajánlati elemeket 

tartalmazó ajánlatával. Fenti ajánlattevő ajánlata tartalmazza 

a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes 

ajánlattevővel a szerződések megkötésére a szerződéskötési 

moratórium lejártát követően. 

 

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: 

 

83/2018.(XII.07.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

határozat mellékleteként csatolt, a 2015. évi CXLIII. törvény 



előírásainak megfelelő döntést a „Külterületi útépítés Koroncón” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban. A nyertes ajánlattevő neve, 

címe, adószáma és a bírálat alapját képező ajánlati elemek:  

LANG-SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9081 Győrújbarát, 

István u. 213., adószám: 12467398-2-8) nettó ajánlati ár: 

100.153.720.- HUF, vállalt jótállás mértéke: 48 hónap, a 

garanciális és jótállási időszaka alatt a javítások 

megkezdésének vállalt határideje: 5 munkanap ajánlati elemeket 

tartalmazó ajánlatával. Fenti ajánlattevő ajánlata tartalmazza 

a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes 

ajánlattevővel a szerződések megkötésére a szerződéskötési 

moratórium lejártát követően. 

 

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 

 

 


