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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 27-én 
(pénteken) 17,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
  
Jelen vannak:    Kamocsai Sándor polgármester 

Christmann-né Horváth Klára alpolgármester 
Áder László 
Győri Csaba  
Tolnai Ferencné képviselők 

 
Igazoltan távol van: Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester  
 
Jelen van továbbá: Tóthné Ács Ildikó körjegyző - jegyzőkönyvvezető 
                                Dr. Nágel József háziorvos 
 
Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és Dr. Nágel József 
háziorvost. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert az 5 tag közül mindenki 
jelen van. Előterjeszti a napirendi javaslatot a meghívóban foglaltak szerint, melyet 3. napirendi 
pontként javasolja kiegészíteni a 2011. évi költségvetési rendelet módosításával. 
 
A képviselő-testület a napirendet és annak kiegészítését határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadta, és az 
alábbi napirendet tárgyalta: 
 

1.) Beszámoló a lejártak határidejű határozatokról 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az előző testületi ülés óta négy határozat 
végrehajtási határideje járt le, nevezetesen: elfogadta a képviselő-testület a Győri TKT Társulási 
Megállapodásának módosítását, döntött a Pannon-Víz Zrt. által felajánlott elővásárlási jog 
gyakorlásáról, elfogadta a kisbajcsi Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda nyári leállásának 
időtartamát, valamint elutasításra került a Medicopter Alapítvány támogatási kérelme. AZ előző 
testületi ülésen fogadta el a testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését, a szociális célú 
tűzifa támogatás szabályairól szóló új rendeletet, a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások 
helyi szabályairól, továbbá az intézményi térítési díjakról szóló rendeletek módosításait. 
Április 3-án immár hagyományosan megrendeztük az éves szemétszedési akciót Kisbajcson és 
Szőgyén, amely eredményesnek bizonyult, azonban megjegyezném, hogy sajnálatos módon 
minden évben ugyanazok a lakosok vesznek részt a munkában, köztük az iskolások is egyre 
kisebb számban. A kisbajcsi Tavaszi Fesztivál keretében megrendezett kórustalálkozó a tavalyihoz 
hasonlóan most is sikeres volt. 
Kéri, hogy a beszámolót a képviselők fogadják el. 
 
Áder László képviselő: Az orvosi rendelő kéményfelújítására érkezett árajánlat? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Igen, az egyéb döntést igénylő ügyek között tárgyaljuk. 
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Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

38/2012. (IV.27.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 25,26,27,28 /2012. (III.01.) 

határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

2.) Beszámoló a háziorvosi tevékenységről 
Előadó: Dr. Nágel József háziorvos 

 
Dr. Nágel József háziorvos az írásos beszámolót kiegészíteni nem kívánja. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Influenzajárvány volt a községben? 
 
Dr. Nágel József háziorvos: Influenzajárvány nem igazán volt, a megszokottnál kevesebben 
kérték a védőoltást, mintegy 90 vakcina fogyott el. A leginkább veszélyeztetett korosztály, azaz az 
idősebbek és fiatalabbak nem sokan kérik. 
 
Áder László képviselő: Agyhártyagyulladás elleni oltás beadatása javasolt-e? 
 
Dr. Nágel József háziorvos: Ez a fertőző betegség általában zárt közösségben, kollégiumban, 
iskolákban fordul elő, van, mikor járványossá válik, ilyenkor indokolt lehet a védőoltás, egyszer 
talán ez is beépül a kötelező védőoltások sorába. Tudnunk kell azonban, hogy Magyarország az 
Unióban legjobban átoltott országok közé tartozik. Mi is próbáltuk szervezni például a 
méhnyakrák elleni védőoltást, mivel azonban meglehetősen drága, nem sokan vettek benne részt. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Doktor úr beszámolójában a Képviselő-testület felé tett kérése 
volt a rendelő és szolgálati lakás  szigetelésének megoldása, garázs, járda felújítása. Megpróbáljuk 
a kérést teljesíteni, eredeti terveink között szerepelt az, hogy ebben a ciklusban minden 
középületet helyrehozunk, de nem titok, hogy nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Amint lesz rá 
módunk, és anyagi lehetőségeink engedik, esetleg közmunkásokkal talán sikerül megoldani az 
orvosi rendelő munkálatait. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
39/2012. (IV.27.) határozat  

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Nágel József háziorvos beszámolóját a 
2011. évi háziorvosi tevékenységről tudomásul veszi, és elfogadja. 

Határidő: azonnal. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
 

3.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 
vált szükségessé. Ismerteti a módosított főösszegeket, és az előirányzat-módosítás okait 
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Ezt követően képviselő-testület egyhangúlag  az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
6/2012.(V.02.) önkormányzati rendelete a 

Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2011. évi költségvetéséről szóló 
2/2011. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról  

(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 
 

 
 

4.) Beszámoló az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról (zárszámadás) 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, Tóthné Ács Ildikó körjegyző 

 
Kamocsai Sándor polgármester: Az önkormányzat zárszámadásának szöveges előterjesztését és 
a számszaki adatokat tartalmazó táblákat, valamint a rendelet-tervezetet a képviselők kézhez 
kapták. A közös fenntartású körjegyzőség, óvoda, és az iskola zárszámadását a 
társönkormányzatokkal együtt már megtárgyaltuk, azok elfogadásra kerültek, és beleépültek a 
kisbajcsi rendelet-tervezetbe.  
A 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
 
Áder László képviselő: Zöldterület-kezelés szakfeladaton megmaradt 1.232 ezer Ft, mi ennek az 
oka? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Mert az áprilistól alkalmazott parkgondozó a tervezett napi 8 
óra helyett csak 6 órában került foglalkoztatásra, és nem tudtuk megvásárolni a tervezett 
önjárófűnyírót sem. 
 
Ezt követően képviselő-testület egyhangúlag  az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
7/2012.(V.02.) önkormányzati rendelete a 

A 2011. évi pénzügyi terv végrehajtásáról (zárszámadás) 
(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 

 
 

5.) Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgáltató 2011. évi tevékenységéről 
Előadó: Weisz Orsolya családgondozó  
 

 

Tóthné Ács Ildikó körjegyző: A családgondozó egyéb elfoglaltsága miatt az ülésen nem tudott 
megjelenni, a beszámolójával kapcsolatban felmerülő kérdésekre lehetőség szerint válaszolok, 
illetve továbbítom azokat a családgondozó felé. 
 
Áder László képviselő: A bűnmegelőzési programhoz kapcsolódva lenne javaslatom: szükséges 
lenne az alsó tagozatos általános iskolásokat felvilágosítani az internetről, mobiltelefonról stb., mit 
jelent az, ha valaki felkerül, vagy valakit feltesznek a világhálóra, ennek a jelentőségét, veszélyeit 
kellene valahogy megfogalmazni az ő nyelvükön. 
 
Christmann-né Horváth Klára képviselő: Szerintem ez a tájékoztatás a nagyobb iskolásoknak 
is hasznos lenne. 
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Kamocsai Sándor polgármester: Már többször szorgalmaztam én is, hogy klubot kellene 
szervezni a helyi fiataloknak, töltsék tartalmasan a szabadidejüket, legyen értelmes elfoglaltságuk, 
ne csak az utcán „lógjanak.” Szerintem fontos lenne s drogprevencióról is előadást tartani, ehhez 
szakértőket, pl. rendőrséget, ifjúságvédelmi szakembert és más szerveket kihívni, tájékoztatókat 
tartani ebben a témában. Hiányzik egy stabil, összetartó társaság a faluból, de nem tudom, ki 
szervezhetné ezt meg, ki vezethetné, mert pénz nincs rá, önkéntes munkában pedig ezt nem 
vállalja senki. Ahhoz, hogy a falu ezektől a gyerekektől valamit kapjon, ahhoz előbb nyújtani kell 
nekik valamit, pl. értelmes szabadtéri, szabadidős programokat. Ha látják, hogy partnerek vagyunk 
eben, akkor már elvárhatjuk tőlük azt, hogy ők is tegyenek valamit a lakóhelyükért, 
környezetükért, pl. azzal, hogy részt vesznek a szemétszedésben.  
 
Áder László képviselő: A legfiatalabb korosztálynál a szülőket kell megszólítani, a nagyobbakat 
már személyesen. 
 
Christmann-né Horváth Klára képviselő: Szerintem az iskola keretein belül kellene ezt 
megoldani, régen is így tették. 
 
Áder László képviselő: Nem jó, mert ha túl nagy a közönség, nem lesz eredmény, elveszik maga 
a lényeg, a téma, ezt kisebb csoportokban kell megszervezni.  
 
Kamocsai Sándor polgármester: Minél előbb neki kell állni, mert csak nő a fiatalok és köztünk 
a távolság, és a problémák is gyűlnek. 
 
Christmann-né Horváth Klára képviselő: El kellene gondolkozni jövőre egy gyereknapon, jó 
alkalom lenne arra, hogy összehozzuk a gyerekeket és a szülőket is. 
 
Áder László képviselő: Egyetértek, tenni kell valamit, mert csak élünk egymás mellett. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: A családgondozó beszámolójával kapcsolatban van-e kérdése 
a képviselőknek? 
 
Áder László képviselő: Igen, nézzen utána, hogy milyen lehetőségek vannak a megyében, milyen 
előadók jöhetnének előadást tartani a fiataloknak, pl. tűzoltó, mentők, stb. 

 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

40/2012. (IV.27.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évben végzett gyermekjóléti 

szolgálat tevékenységéről szóló írásos beszámolót elfogadja, és tudomásul veszi. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

6.) Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi 
ellátásáról 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó körjegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző az írásos tájékoztatót kiegészíteni nem kívánja, kéri, hogy a 
képviselő-testület a beszámolót fogadja el. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Véleményem szerint jónak mondható a 18 év alattiak aránya 
Kisbajcson. 
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Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

41/2012. (IV.27.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 2011. évben végzett gyermekvédelmi 

tevékenységről szóló írásos beszámolót elfogadja, és tudomásul veszi. 
Határidő: 2012. május 31.  

Felelős: Tóthné Ács Ildikó körjegyző 
 
 
 

7.) A közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól szóló önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezése 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó körjegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző az írásos előterjesztést kiegészíteni nem kívánja, kéri, hogy a 
képviselő-testület a rendelet-tervezetet fogadja el. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete 

a közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-elvezetés 
díjának meghatározásáról szóló 13/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelet  

hatályon kívül helyezéséről  
(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 

 
 

8.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó körjegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Az írásos előterjesztéshez annyi kérdésem lenne, hogy kíván-e a 
testület további vagyontárgyakat besorolni a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
nemzeti vagyon kategóriába? A rendelet-tervezetben szereplő értékhatárokat kívánja-e a testület 
módosítani? 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet kiegészíteni, módosítani nem kívánta. 
 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól  
(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 
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9.) Döntés ÖNHIKI pályázat benyújtásáról 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy 2012. évben ismét lehet pályázni 
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 
Ismerteti az önkormányzat indokait a pályázat benyújtására: 
A fokozatosan csökkenő állami normatív támogatások, valamint a saját bevételek stagnálása (helyi 
adók, intézményi működési bevételek) nehéz anyagi helyzetbe hozta településünket.  
Kisbajcs Község képviselő-testület nagyon szűkített költségvetést fogadott el, csak a kötelező 
feladatokra terveztünk. Üzemeltetni, működtetni a hivatalt, iskolát, óvodát, rendben tartani 
közterülteket, parkokat, utakat, járdákat, biztosítani a közvilágítást. A 2012. évi költségvetés 
készítésekor, intézményeinknél csak az alapoktatással kapcsolatos közvetlenül felmerülő 
kiadásokat engedélyeztük. A civil szervezetek támogatását is szinte felére csökkentettük. A 
dolgozók béren kívüli juttatásai nem emelkedtek az elmúl évhez képest. 2012. évben többször 
került sor arra, hogy kifizetetlen közüzemi számlák keletkeztek, felszólításokat kaptunk azok 
megfizetésére. A 2011. évi költségvetési évről készült zárszámadást a közös fenntartású iskola 
esetében a gesztor (Kisbajcs) önkormányzat szempontjából fizetési kötelezettséggel kellett 
elfogadni. A tanulói létszám alapján kimutatott visszafizetési kötelezettségünknek 2012. május 15. 
napjáig kell eleget tennünk a társönkormányzatok felé.  Ez a visszafizetés a 2012. évi 
költségvetésbe betervezett működési hiány felett jelentkezik, tehát ez még tovább veszélyezteti az 
önkormányzat működését. Az átmeneti biztonságos működtetéséhez 5.900 ezer forint támogatást 
igényelne az önkormányzat. A kiadásokat tovább próbálja csökkenteni a testület az iskola tanulói 
létszám növelésével, körjegyzőség bővítésével, közös hivatal létszám csökkentésével, a szociális 
kiadásokat a közmunka programban való részvétellel.  
A bevételek növelése szempontjából fokozott figyelmet fordítunk az adóhátralékok és más egyéb 
kintlévőségek behajtására. Jelenleg a működést csak folyószámlahitel keret terhére tudjuk 
biztosítani, és ennek visszafizetése egyre nehezebb. A hónap elején a bérek kifizetése után a 
folyószámla 2-3 millió forint hiányba is átcsúszik. Jelenleg ugyan minimális a folyószámla hiány, 
azonban tudni kell, hogy az önkormányzat ilyenkor szedi be a betervezett adójának felét. A 
következő hónapokban már csak apróbb befizetések várhatók a helyi adókból, szinte csak az 
állami normatívákból származó bevételekre számíthatunk, amelyek nem elegek a bérekre sem. 
Az utóbbi években igaz sor került EU-s pályázatok megvalósítására, melyből legfontosabb a 
belterületei csapadékvíz elvezetése, iskola fűtésének korszerűsítése, akadálymenetesítése, az 
óvodánál külső homlokzat szigetelése és nyílászárók cseréje. Mindegyik beruházás 
megvalósítására nagy szükség volt, a csapadékvíz elvezetésére azért mert településünk „A” 
hidrológiai vízbázis terültén helyezkedik el, ennek védelmére kellett megvalósítani. Innét történik 
Győr és környékének ivóvíz ellátása. A fűtés korszerűsítésével, nyílászárók cseréjével, homlokzat 
szigetelésével az energia költségeket próbáltuk mérsékelni intézményeinknél. A beruházások 
finanszírozásához szükséges pénzt önerőből és hitelek felvételével tudtuk megoldani. 
A minimális működési bevételeknél és állami támogatásoknál fogva az önkormányzatnak segítség 
nélkül nem képes kilábalni fizetési nehézségeiből, ezért szeretnénk kihasználni a lehetőséget a 
pályázatra, az első beadási határidő 2012. május 2. Ebben az évben igényelhető még támogatás 
szeptemberi és novemberi határidővel, egy önkormányzat azonban legfeljebb kétszer nyújthat be 
támogatási igényt. 
Kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

42/2012. (IV.27.) határozat 
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására 

vonatkozó igény benyújtásáról 
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1. Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi 
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján 
(továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására. 

2. Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önhibáján kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény 
alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

I. b) A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő alatti, és a 
Kisbajcs székhelyű körjegyzőséghez tartozik. 

II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött, és 2012. évben ilyen 
jogcímen 17 100 ezer forint összegű bevételt tervez. 

III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési 
rendeletét 6 047 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 

IV.  b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerinti kötelező könyvvizsgálatra 
kötelezett. 

 c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a 
könyvvizsgáló elfogadta. 

V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.§ (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok 
követelményeinek megfelel. 

A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt a pályázat elkészítésére, a polgármestert a pályázat 
benyújtására. 

Határidő: 2012. május 2. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, Tóthné Ács Ildikó körjegyző 

 
 

 
10.)  GyTKT Társulási Megállapodás módosítása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztésnek megfelelően 
módosítani kell a Társulási Megállapodást, mivel a mozgókönyvtári ellátáshoz csatlakozott 
Rábapatona község Önkormányzata is. Ezen felül jogszabályváltozások is szükségessé tették a 
Megállapodás módosítását. 
 
Ezt követően a képviselő-testület-egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

43/2012.(IV.27.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítását 

 Fürge Róka családi napközi térítési díjainak rögzítése Nagyszentjános helyi rendeletében, 

 1996. évi XXI. törvény változásaiból adódó módosítások, 

 Rábapatona Község Önkormányzata csatlakozása mozgókönyvtári feladatellátáshoz, 

 2 fő pénzügyi-gazdasági ügyintézői státusz megszüntetése 
tárgyában az előterjesztés szerint tudomásul veszi és elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
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11.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
 

A) Döntés nyári gyermekétkeztetésről 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy ebben az évben is lehetőség 
nyílt pályázni a nyári gyermekétkeztetés támogatására. Ismerteti a vonatkozó 23/2012. (IV. 18.) 
NEFMI rendelet előírásait. Most azonban a pályázat feltétele, hogy az étel meghatározott 
hányadát helyi vagy környékbeli kistermelőtől, vállalkozótól kell beszerezni. Ezt az 
önkormányzat biztosítani nem tudja. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

44/ 2012. (IV.27.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nyári gyermekétkeztetés szabályairól szóló 
23/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelet előírásait megismerve úgy határozott, hogy - mivel a pályázati 
feltételeknek megfelelni nem tud-, 2012. évben a nyári gyermekétkeztetés támogatására nem nyújt 

be pályázatot. 
Határidő: 2012. május 2. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

 
 
 B) Árajánlatok orvosi rendelő kéményének felújítására 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az előző testületi ülésen elhangzottak szerint 
újabb árajánlatot kértek az orvosi rendelő kéményének felújítására a már meglévő ajánlat mellé, 
hogy legyen az önkormányzatnak összehasonlítási alapja, a legkedvezőbb árat és kivitelezőt tudja 
választani a felújítási munkálatok elvégzésére. 
A Babilon’98 Kft. ajánlata a kémény részleges bontására bruttó 278.003,- forint, ez azonban nem 
tartalmazza a kéményseprő szakvélemény és a kéményvizsgálat díját, amely mintegy 30 ezer 
forint, amennyiben ezek elvégzését az önkormányzat kéri, kb. 15 ezer forint. A költségvetésbe 
erre a célra betervezett összeg bruttó 282 ezer forint Ft. 
Az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetére tekintettel viszont azt javaslom, még várjunk a 
kivitelező kiválasztásával, talán az év második fele pénzügyi szempontból alkalmasabb lesz a 
munkálatok elvégzésére. 
 
Jelen napirendi pontnál a Képviselő-testület döntést nem hozott. 
 
 
 C) Árajánlatok IKSZT –hez bútorbeszerzésre 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az IKSZT pályázat megvalósításához hátra van 
még az eszközbeszerzés, amely bútorok és informatikai eszközök beszerzését foglalja magába. 
Mivel a közbeszerzési szakértő tájékoztatása szerint a két beszerzést külön kell kezelni, egyik sem 
közbeszerzés köteles, azonban mindenképpen szükséges legalább három árajánlat bekérése a 
kivitelező illetve szolgáltató kiválasztásához. Elsőként a bútorokra kértünk három ajánlatot, 
mindenekelőtt helyi, illetve környékbeli kisvállalkozásokat kerestünk meg. Tudni kell azt is, hogy 
évente háromszor lehet kifizetési kérelmet benyújtani az MVH-hoz, így úgy néz ki, hogy a 
bútorbeszerzést követően leghamarabb ősszel tudjuk benyújtani az igényünket.  
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Kamocsai Sándor polgármester ismerteti a beérkezett árajánlatokat: 
-Kamocsai Antal: nettó 4 965 850,- Ft 
-Magyar István: nettó 5 447 670,- Ft 
-Pihokker Faipari Bt: nettó 4 477 340,- Ft 
 
Áder László képviselő: Le van fektetve minden paraméter? 
 
Kamocsai Sándor polgármester Igen, mindenkinek a pályázatban szereplő méretekkel mentek 
ki az ajánlatkérők.  
 
Kamocsai Sándor polgármester Kamocsai Antal vállalkozó által benyújtott árajánlat okán bejelenti érintettségét 
az ügyben, a szavazásban nem kíván részt venni. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

45/ 2012. (IV.27.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kamocsai Sándor polgármester személyes 

érintettségének bejelentésével kapcsolatban az alábbiakat határozza el: 
A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az IKSZT bútorbeszerzésére beérkezett árajánlatok 
elbírálásával kapcsolatos napirendi pont tárgyalásánál – a polgármester bejelentésére tekintettel – 

kizáró oknak tekinti Kamocsai Antal vállalkozó által benyújtott árajánlattal kapcsolatban a 
polgármester személyes érintettségét, ezért Kamocsai Sándort a döntéshozatalból kizárja 

Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 

 
 
Kamocsai Sándor polgármester elhagyja az üléstermet. 
 
 
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester szavazásra bocsátja a beérkezett árajánlatokat. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

46/2012. (IV.27.) határozat  
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kisbajcs Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a „Községháza átalakítása és bővítése – Integrált Közösségi és Szolgáltató 
Tér kivitelezése” tárgyú pályázata kapcsán beszerzésre kerülő bútorok gyártásával a Pihokker 

Faipari Bt.-t (9030 Győr, Kosztolányi D. u. 4.) bízza meg.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezővel nettó 4 477 340,- Ft 

értékben a szerződést megkösse. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

Kamocsai Sándor polgármester visszatér az ülésterembe. 
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Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kamocsai Sándor polgármester megköszönte a jelenlévők 
aktív részvételét, és a nyílt ülést bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
Kamocsai Sándor     Tóthné Ács Ildikó 

                        polgármester      körjegyző   


