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JJ   EE  GG  YY  ZZ  ŐŐ   KK  ÖÖ   NN  YY  VV  
 
Készült: Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án 
(csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak: Kamocsai Sándor polgármester 
  Áder László  

Christmann-né Horváth Klára képviselők 
 
Igazoltan távol van:  Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester 

Győri Csaba 
Tolnai Ferencné képviselők 

 
Jelen van továbbá: Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző - jegyzőkönyvvezető 
 
Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület határozatképes, mert 5 képviselő közül 3 jelen van, Győri Csaba és Tolnai Ferencné 
képviselők igazoltan távol. Ismerteti a napirendet a meghívóban foglaltak szerint. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontokkal egyhangúlag, határozathozatal nélkül egyetértett, és az alábbi 
napirendet tárgyalta: 
 
 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
  Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a két ülés között a következő határozatok 
végrehajtási határideje járt le: döntöttünk a hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetéséről, sor 
került a folyószámlahitel szerződés aláírására, elfogadta a testület az önkormányzat középtávú 
tervét és a 2013. évi költségvetést, a Győri TKT tagság fenntartásáról a szándéknyilatkozatot és a 
Társulási Megállapodás módosítását. A kisbajcsi polgárőr egyesület táblái elkészültek, de még nem 
kerültek felszerelésre, költsége a kiállított számla szerint bruttó 26.873,- Ft. A Körjegyzőség, mint 
költségvetési szerv február 28. napjával törlésre került a törzskönyvi nyilvántartásból, március 1-
jétől működik jogutódja, a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal, valamint kiválasztásra került 
a helyettes jegyző a régi megbízott körjegyző személyében, a tartósan távollévő jegyző 
visszajöveteléig. 
Az iskolai konyhai alkalmazotti álláshirdetésre 13 pályázat érkezett be, melyről tájékoztatást adtam 
a társtulajdonos községek polgármestereinek és a vámosszabadi alpolgármesternek, 4 pályázót 
hívtunk be személyes elbeszélgetésre, végül egy nagybajcsi hölgy nyerte el az állást, aki március 18. 
napjától látja el a feladatát. 
Kamocsai Sándor polgármester kéri, hogy a képviselő-testület a beszámolót fogadja el.  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi 
határozatot hozta: 
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29/2013.(III.28.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 3,4/2013.(I.22.), 25,26,27,28/2013.(II.27.) 

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

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 
 

2.) Kisbajcs Község Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 
terve 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester: Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Áder László képviselő: A 207/10 helyrajzi számú ingatlan még nem lett megosztva? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Még nem, először az utat kellene rendbe tenni, murvás útra 
gondoltam, majd meg kell hirdetni értékesítésre a területet, 1000-2000m2-es területekre felosztva, 
ennek függvényében kell majd megosztani az ingatlant.  
 
 
Győri Csaba képviselő 17 óra 29 perckor megérkezett az ülésre. 
 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Vámosszabadival és Vénekkel is egyeztetni kell a vételárról. 
Én kb. 6millió forintos vételárat tartok reálisnak telkenként. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az előterjesztés szerinti határozati javaslatot terjeszti a 
képviselő-testület elé. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

 
30/2013.(III.28.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 9.§ (1) bekezdés alapján az önkormányzat vagyongazdálkodásának az 

Alaptörvényben, valamint a 7.§ (2) bekezdésében meghatározott rendelkezés biztosítása céljából 
az előterjesztés mellékletét képező Kisbajcs Község Önkormányzata Közép – és Hosszútávú 

Vagyongazdálkodási Tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

 
 3.) 2013. évi közbeszerzési terv 
 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
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Kamocsai Sándor polgármester: Az anyagot minden képviselőtestületi tag megkapta, az 
önkormányzat, mint ajánlatkérő szerv köteles minden évben elfogadni a közbeszerzési tervet, 
akár nullásan is. Kisbajcs önkormányzata ebben az évben nem tervez közbeszerzést. Van-e 
hozzászólás a képviselők részéről?  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az előterjesztés szerinti határozati javaslatot terjeszti a 
képviselő-testület elé. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

31/2013.(III.28.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 

törvény 33.§-a értelmében az Önkormányzat 2013. évi összesített közbeszerzési tervéről a 
következők szerint  dönt: Kisbajcs Község Önkormányzata 2013. évben közbeszerzési eljárás 

lefolytatását nem tervezi. 
A képviselő-testület felkéri a helyettes jegyzőt, hogy gondoskodjon a határozat Kisbajcs Község 

Önkormányzata honlapján történő közzétételéről. 
Határidő: folyamatos  

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 
 
 

4.) Egyéb, döntést igénylő ügyek 
 

A) IKSZT informatikai üzembe helyezésére és hálózat beállítására érkezett árajánlatok 
elbírálása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az IKSZT informatikai eszközeinek üzembe 
helyezésére és hálózat beállítására három kivitelezőtől kértek árajánlatot. 
Ismerteti az ajánlat tartalmát és a beérkezett ajánlatokat.  
Centrum Computer Kft: 535.305,- Ft 
Raab Computer Kft.: 573.532,- Ft 
VDZ Sys Informatika Kft.: 550.672,- Ft. 
 
Áder László képviselő: Az informatikai eszközök beszerzésénél a Centrum Computer Kft-t 
választottuk kivitelezőnek, most is adtak árajánlatot. Milyen minőségű munkát végeztek 
korábban? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Elégedettek lehetünk, jó minőségű munkát végeztek, 
teljesítették a szerződésben vállalt kötelezettségeiket. 

 
Christmann-né Horváth Klára képviselő: Ők adták a legkedvezőbb ajánlatot, szerintem bízzuk 
meg őket a szóban forgó munkák elvégzésével is. 
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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 számítógépek üzembe 
helyezése és hálózat beállítása munkálatainak elvégzésével 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 535.305,- Ft értékben a szerződést 
megkösse. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

32/2013.(III.28.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Községháza átalakítása és bővítése – 
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kivitelezése” tárgyú pályázatában számítógépek üzembe 
helyezése és hálózat beállítása munkálatainak elvégzésével 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 535.305,- Ft értékben a szerződést 

megkösse. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

B) IKSZT reklámfilm készítése 
 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy mivel az IKSZT rövidesen megkezdi 
működését, célszerű lenne a pályázati megvalósítás aktuális helyzetéről tájékoztatni a szélesebb 
nyilvánosságot is, reklámanyag, pl. egy kisfilm, ún. promóciós film formájában. Előzetesen több 
kommunikációs szolgáltatót is megkérdeztünk, legkedvezőbb ajánlattal a tapolcai székhelyű Info 
Trade Hungary Bt. élt, akik győri irodával is rendelkeznek. Ekkora nagyságrendű beruházásról 
készített kisfilm előzetes számítások szerint kb. 90-100 ezer forintba kerülne. 
 
Győri Csaba képviselő: Ez benne van a pályázatban? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Az egyéb költségek között számolhatóak el az ilyen jellegű 
kiadások. 
 
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 promóciós tájékoztató 
film készítésével az Info Trade Hungary Bt.-t (8300 Tapolca, Juhász Gyula u. 20., adószám: 
21929050-2-19) bízza meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
kivitelezővel legfeljebb bruttó 100.000,- Ft értékben a szerződést megkösse. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
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Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

33/2013.(III.28.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Községháza átalakítása és bővítése – 
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kivitelezése” tárgyú pályázatában promóciós tájékoztató 

film készítésével az Info Trade Hungary Bt.-t (8300 Tapolca, Juhász Gyula u. 20., adószám: 
21929050-2-19) bízza meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

kivitelezővel legfeljebb bruttó 100.000,- Ft értékben a szerződést megkösse. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

 
 
 
C) Tájékoztató törvényességi észrevételről 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a megyei 
Kormányhivatal Törvényességi Főosztálya törvényességi felhívással élt a polgármester és a jegyző 
felé az ügyben, hogy a jegyzőkönyvek és elektronikus úton a rendeletek nagy késéssel érkeznek be 
a Kormányhivatalhoz. A helyzet felülvizsgálatára és a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére 
április 20-ig kapott haladékot a jegyző, aki ígérete szerint határidőn belül eleget tesz 
kötelezettségének. Ellenkező esetben a törvényesség egyéb eszközeivel is élhet a Kormányhivatal. 
A mulasztást a hivatali ügyintézők számának csökkenése, és a közös intézmények kialakításával 
kapcsolatos teendők nagy száma indokolja. 
  
Áder László képviselő: Az ülést követően hány napon belül kell megküldeni a jegyzőkönyveket? 
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző: 15 napon belül. 
 
Áder László képviselő: Milyen eszközökkel élhet még a Kormányhivatal? 
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző: Többek között fegyelmi eljárást kezdeményezhet a 
polgármesternél a jegyző ellen, törvényességi felügyeleti bírságot szabhat ki a helyi 
önkormányzatra, ennek legmagasabb összege a köztisztviselői illetményalap tízszerese.  
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal törvényességi felhívásának tartalmát a jegyzőkönyvek késedelmes felterjesztése 
ügyében megismerte, azt tudomásul veszi és elfogadja. 
Képviselő-testület felszólítja a helyettes jegyzőt, hogy a felhívásban foglalt kötelezettségének 
határidőn belül tegyen eleget. 
Határidő: 2013. április 20. 
Felelős: Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
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Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

34/2013.(III.28.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal törvényességi felhívásának tartalmát a jegyzőkönyvek késedelmes felterjesztése 
ügyében megismerte, azt tudomásul veszi és elfogadja. 

Képviselő-testület felszólítja a helyettes jegyzőt, hogy a felhívásban foglalt kötelezettségének 
határidőn belül tegyen eleget. 

Határidő: 2013. április 20. 
Felelős: Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 

 
 
Napirendek után: 
 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy pályázati kiírás várható 
térfigyelő kamerák beszerzésére, előreláthatólag 20% önerővel. Az emlékpark és a temető 
bejáratához drágább, de jó minőségű kamerákra kért ajánlatot, lenne egy a Községházánál, vagy a 
bolt előtt, ez egyúttal a szelektív hulladékgyűjtőt is figyelné, lenne egy a véneki elágazóhoz az ipari 
parkban, és kettő az iskola elé és az iskola melletti ipari területre, és a Halászati TSz-hez. 
 
Áder László képviselő: Várhatóan mennyibe kerül ez? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Legfeljebb 10millió forint összegű támogatásra lehet pályázni, 
Kisbajcsra kb. 3-4millió forintot jelentene összesen a beszerzés.  
 
Győri Csaba képviselő: A rendszer fenntartása mennyibe kerülne? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Erről még nincsenek pontos információim, de úgy gondolom 
nem jelentős a havi költség. Jövő hétre várható az árajánlat. Ebben az évben megvalósításra nem 
számítok, mivel őszre várható csak az elbírálás. 
Tegnap sor került a Kismező és Új utcai lakosok részére szervezett fórumra, amelyet az utca 
útburkolatának felújítása ügyében hívtunk össze. Sajnos, meglehetősen gyér érdeklődés mellett 
beszéltük meg a lehetséges megoldási javaslatokat. Szerencsére vannak néhányan, akik felismerték 
azt, hogy lakossági hozzájárulás nélkül nem lesz járható út az utcában, és hajlandóak részt vállalni 
a költségekből, de még mindig sokan gondolják úgy, hogy teljes egészében az önkormányzat 
kötelessége ennek költségeit vállalni.  
Ismerteti a beérkezett ajánlatokat, és tartalmukat. 
Nagybajcs községben fokozott rendőri ellenőrzés várható ebben az évben. 
Megkeresés érkezett, hogy támogassuk a gyerekeknek a községben szervezett családi délutánt 
május 3-án, erre nem tudtam ígéretet tenni, kértem, hogy a programról tájékoztassák a testületet. 
 
Győri Csaba képviselő: A tavalyi rendezvény jó volt, tartalmas programmal, a bolt melletti 
területen. Ezt a területet egyébként is be kellene vonni a faluközpontba. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Az ingatlan tulajdonosa nem járul hozzá a szolgalmi jog 
bejegyzéséhez, így a bolt mögötti önkormányzati területet nem tudjuk megfelelően hasznosítani, 
pedig már érdeklődő is jelentkezett rá. 
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A Falunapi programot is meg kellene beszélni, sátort kell bérelni, és a büfét hivatalosan 
megoldani. A főzés és a helyi előadók biztos program, a vetélkedőket megszervezi a plébános 
atya, de a vendég fellépőt és este a bált nekünk kell megoldanunk. A gyerekeknek a szokásos 
légvár jó lenne, viszont nagy sztárvendégre nem gondoltam, nagyon költséges lenne. A 
sportbálon fellépő zenészeket jónak találtam, javaslom, hogy őket kérjük fel. Sajnos úgy tűnik, 
hogy a nyugdíjas klubra az idén nem számíthatunk. 
 
 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kamocsai Sándor polgármester megköszönte a jelenlévők 
aktív részvételét, és az ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
  Kamocsai Sándor    Tóthné Ács Ildikó 

 polgármester     körjegyző 


