
 
 
 

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

 

 

 

mely készült  

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. január 2-án (szerdán) 15,00 órai kezdettel tartott  

rendkívüli ülésén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HATÁROZATOK:  1/2013. (I.02.)  
 

RENDELETEK:   ----------- 



 2 

JJ  EE  GG  YY  ZZ  ŐŐ  KK  ÖÖ  NN  YY  VV  
 
Készült: Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 2-án (szerdán) 
15,00 órakor tartott nyílt ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak: Kamocsai Sándor polgármester 
  Áder László képviselő  

Christmann-né Horváth Klára 
 
Igazoltan távol van:  Győri Csaba 

Tolnai Ferencné képviselők 
Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester 

 
Jelen vannak továbbá: Tóthné Ács Ildikó körjegyző - jegyzőkönyvvezető 
 
Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület határozatképes, mert 5 képviselő közül 3 jelen van. Ismerteti a napirendet a meghívóban 
foglaltak szerint. Elmondja, hogy a rendkívüli ülésre az IKSzT pályázati ütemterv miatt kerül sor, 
mivel a kifizetési igényeket január 31-ig lehet benyújtani a támogató szervezethez, legközelebb 
csak hónapok múlva lesz erre ismét lehetőség. Mivel három ajánlat beérkezett, és most 
rendelkezik is az önkormányzat a szükséges fedezettel, jó lenne még januárban lebonyolítani a 
beszerzést, és hónap végén benyújtani a kifizetési kérelmet. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontokkal egyhangúlag, határozathozatal nélkül egyetértett, és az alábbi 
napirendet tárgyalta: 
 
 

1.) IKSZT informatikai eszközbeszerzésre érkezett árajánlatok elbírálása 
  Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az IKSzT pályázat megvalósításából még 
hátravan az informatikai eszközök beszerzése. Az árajánlatok bekérése 2012 decemberében 
megtörtént, 3 vállalkozástól kértünk ajánlatot. Az ajánlatok informatikai eszközöket tartalmaznak: 
számítógépet és monitort, nyomtatót, operációs rendszereket, projektort és táblákat, 
vetítővásznat, telefont, fényképezőgépet. Az ajánlatok azonos tartalommal készültek.  
Ismerteti az árajánlatokat. 
 
Áder László képviselő: Ezeket az eszközöket beszerezzük, de kinek a kezelésében lesznek? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Az önkormányzat kezelésében lesznek, kerül belőle a civil 
szervezetek irodáiba, többségük pedig a közösségi terembe. A pályázat végleges megvalósításához 
ezt követően már csak a közösségi tér működtetése hiányzik, erre a feladatra legkésőbb júniustól 
kell alkalmazni a képesítési előírásoknak megfelelő rendezvényszervezőt. Olyan embert kell 
rendezvényszervezőnek választani, aki ezekért az eszközökért felelősséget is tud vállalni. 
 
Áder László képviselő: A számítógépek 2GB memóriáját kevésnek találom. 
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Christmann-né Horváth Klára képviselő: Szerintem arra, amire itt majd használják, pl. 
internetezésre, arra elegendő. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Ki legyen a kivitelező? A legalacsonyabb ajánlatot tevő? 
 
Áder László képviselő: Miért kell a telefon? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Egy a civilek irodáiba, egy pedig a rendezvényszervezőnek 
szükséges. 
 
Áder László képviselő: Az önerő tervezett, nem okoz problémát? Nem lenne jobb, ha kevesebb 
támogatást vennénk igénybe, így egyúttal kevesebb lenne az önerő is? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Betervezésre kerül a költségvetésbe, és jelenleg rendelkezésre 
áll az összeg is. Mivel az ajánlatok azonos tartalommal készültek, javaslom, hogy a 
legkedvezőbbet fogadjuk el. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Községháza átalakítása és bővítése – 
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kivitelezése” tárgyú pályázatában informatikai 
eszközbeszerzésre kivitelezőnek a Centrum Computer Kft. -t (9022 Győr, Bajcsy-Zs. u. 41-43., 
adószám: 13594172-2-08) választja ki. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
kivitelezővel bruttó 3.658.018 ,- Ft értékben a szerződést megkösse. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
   
Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 
 
Döntésből kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot hozta: 

 
1/2013.(I.02.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Községháza átalakítása és bővítése – 
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kivitelezése” tárgyú pályázatában informatikai 

eszközbeszerzésre kivitelezőnek a Centrum Computer Kft. -t (9022 Győr, Bajcsy-Zs. u. 41-43., 
adószám: 13594172-2-08) választja ki. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

kivitelezővel bruttó 3.658.018,- Ft értékben a szerződést megkösse. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

 
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 


