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JEGYZŐKÖNYV 
 
Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 14-én 
(szerdán) 17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
  
Jelen vannak:  Kamocsai Sándor polgármester 

 
Bárány Dezsőné 
Császárné Kovács Erzsébet 
Győri Csaba 
Hatoss Gábor  
Tolnai Ferenc képviselők 
 
Burányi Bernadett körjegyző 
 

Igazoltan távol:  Hargitai Istvánné, Id. Nagy Ignác képviselők 
 
 
Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-
testület határozatképes, mert a 8 tag közül 6 jelen van. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület rendkívüli ülést tart, mivel azt a feladat-ellátás megkívánja. Előterjeszti a napirendi 
javaslatot, melyet a képviselők  egyhangúlag elfogadtak, és az alábbi napirendet tárgyalják. 
 
 

1.) VIS-MAIOR pályázathoz beérkezett árajánlatok elbírálása 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy árajánlatokat kértek tárgyi munkára.  
Az ARVIA Kft, valamint a Lang Szolg. Kft. nyújtotta be az árajánlatot. Ismerteti az 
árajánlatokat. Elmondja, hogy a felújítással érintett út a Szavai szivattyútelephez vezető út. 
A csatorna ki van takarítva az árok aljáig, úgyhogy gléderrel tudjanak rendes utat csinálni. 
Elmondja továbbá, hogy 5% önerő szükséges vállalni, ami 105.000,- Ft. Javasolja, hogy az 
Arvia Kft. ajánlatát fogadják el. 
Kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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29/2010.(VI.14.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete „árvízkár helyreállítási munkái” 

beszerzési szabályzat alapján kiírt ajánlattételi eljárásra a legalacsonyabb ellenszolgáltatást 
tevőnek az Arvia Kft.-t (Győr, Bartók Béla u. 8/A.) minősíti. 

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a vállalkozói szerződés aláírására.    
Határidő: 2010. április 19. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

2.) Kisbajcs Ravatalozó előtti Emlékpark építése 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

Kamocsai Sándor polgármester a ravatalozó előtti emlékpark építésével kapcsolatban 
ismerteti a terveket, valamint elmondja, hogy a képviselő-testületnek a mintákból padokat 
kellene választania, amelyek az Emlékparkhoz tartoznának. 
Javasolja, hogy a pad stabil legyen és lefixálható. A padokat a költségvetés tartalmazza. 
Elmondja továbbá, hogy a Baráti kör felajánlotta, hogy az Emlékparkon belül a díszek 
költségeit fedezi. 
 
Tolnai Ferenc képviselő elmondja, hogy a Baráti Kör a felajánlott összeget 
mindenképpen a park csinosítására akarja fordítani. Kérdezi továbbá, hogy a halmok az 
időjárási viszontagságoknak hogy fognak megfelelni? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy be lesz füvesítve, vagy kúszótuját 
tennének bele. 
 
Tolnai Ferenc képviselő kérdezi, hogy milyen növényzet lesz az Emlékparkban? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy kertésztől kértek árajánlatot többféle 
tujára. 
 
Tolnai Ferenc képviselő szerint 1 méterben 4 tuja férne el. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy összeszámolja, mennyi tujára lenne 
szükség. A ravatalozó felújításával kapcsolatban elmondja, hogy szükséges a vakolat 
leverése, a felület meszelése helyett műgyantát javasol. 
 
Tolnai Ferenc képviselő kérdezi, hogy így a pályázat tartalmától nem térnek el? Nem lesz 
ebből probléma? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy műszaki ellenőrnek meg kell indokolnia, 
hogy miért térnek el a tervtől. Elmondja továbbá, hogy szükséges a lapburkolat felszedése. 
Összefoglalja az elhangzottakat. 
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Ezt követően a képviselő-testület határozathozatal nélkül kiválasztott 3 fajta padot az épülő 
emlékparkhoz azzal, hogy a polgármester az ár alapján válasszon a kiválasztott háromból. 
 
 
 

3.) Szúnyoggyérítés 2010. 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, a Magyar Turizmus Zrt. megkereste a Győri 
Többcélú Kistérségi Társulást azzal, hogy a 2010. évben is lehet benyújtani pályázatot 
szúnyoggyérítésre hasonlóan a tavalyi évhez. Az önkormányzat költségvetésében 400.000,- 
Ft szerepel erre a feladatra. Szerinte a biológiai irtás még kedvezőbb lenne. Kéri, hogy a 
képviselők értsenek egyet azzal, hogy a nyilatkozatot küldjék meg a társulásnak.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatót. 
 
Ezt követően a polgármester tájékozatót adott a fűtéskorszerűsítés közbeszerzési 
eljárásáról, a nyertes TIOP pályázatról, az iskolaigazgatói pályázat jelenlegi állásáról. 
 
Mivel más tárgyú bejelentés nem volt, polgármester megköszönte a jelenlévők aktív 
részvételét és a nyilvános ülést bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Burányi Bernadett                                   Kamocsai Sándor  
                         körjegyző                            polgármester 

   


