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Készült: Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-án (kedden) 18,00 órai 
kezdettel tartott nyílt ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak: Kamocsai Sándor polgármester 

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

        Áder László, Tolnai Ferencné képviselők 
 
Jelen van továbbá: Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 
 
Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert 5 képviselő közül 3 jelen van, 2 fő 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.) Kismező utca felújítására érkezett árajánlatok 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester: Már egy ideje napirenden van a Kismező utca útburkolatának felújítása, 
melyet az utcában élők is rendszeresen szóvá tesznek és sürgetnek. Mindig az a válaszom, hogy az 
önkormányzatnak erre saját erejéből nem futja, a lakók anyagi hozzájárulása mindenképpen szükséges. 
Útépítő közösség az ingatlantulajdonosok egyezsége híján nem jött létre, és a lakosok nagy része nem is 
hajlandó hozzájárulni az építés költségeihez. Többször elhangzott, de most is úgy gondolom, hogy az 
önkormányzat legfeljebb a költségek felét tudja felvállalni, a többit a lakóknak kell biztosítaniuk. 
Februárban már kértünk be ajánlatokat, a február 27-i testületi ülésen már sor került a 4 beérkezett ajánlat 
ismertetésére, amelyhez érkezett egy újabb ajánlat. Ajánlattevők jelenleg: Makadám Kft., Makadám Aszfalt 
Kft., Út Régió Kft., ARVIA Kft. és Krisztavár-Út Kft. Ismerteti az ajánlatokat és tartalmát. 
 
Christmann-né Horváth Klára képviselő: A Krisztavár-Út ajánlata mit takar? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: A cég kezdetben 5-6 millió forintos árajánlatot adott, végül 3.800 ezer 
forintban lett a végső ár, ez a következő munkákat tartalmazza: mart aszfalt a Kismező utcában 4 m 
szélességben 435 m hosszúságban 5-10 cm vastagságban, finiselővel behúzva, összesen 1740m2. Az Új 
utcában pedig szintén mart aszfaltozás 3 m szélességben 150 m hosszúságban 5-10 cm vastagságban, 
finiselővel behúzva, összesen 450m2. Ezen kívül kétoldalú padkakészítés murvából 50-50cm-en, 1170 fm 
hosszan. Fizetési feltételek: a megrendelő önkormányzat az első igazolt munkanap után 2 millió forint 
előleget utalna, a fennmaradó 1,8 millió forintot szeptember 15-ig fizetnénk ki. A kivitelező az I. osztályú 
munkákra 3 év garanciát vállal. A munkákat május 6-án kezdené, és május 25-én fejezné be. 
 
Győri Csaba képviselő: Sokkal olcsóbb, mint a többi ajánlat, viszont csak mart aszfalttal számol, amit 
néhány évente javítani kell.  
 
Kamocsai Sándor polgármester: Igen, ez a minőség ekkora autóforgalommal számolva megfelelő egy 
időre, de néhány év múlva ismét felületzárást kell végezni, várható költsége újabb 2millió forint lehet. 
 
Christmann-né Horváth Klára képviselő: Lehet, hogy ez nem olyan tartós, viszont sem hitelre, sem a 
lakosok anyagi hozzájárulására nem számíthatunk, tehát nagyon meg van kötve a kezünk. Közben az 
utcában élők folyamatosan számon kérik rajtunk az út minőségét, ami viszont jogos, lassan járhatatlan a 
Kismező utca. 
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Kamocsai Sándor polgármester: Az sem kerül majd kevesebbe, ha a gépkocsi tulajdonosok sorra 
jelennek meg nálunk a kártérítési igényeikkel. 
 
Győri Csaba képviselő: Miért tudott jóval alacsonyabb ajánlatot adni, mint a többi? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Állítása szerint ismeretsége révén nagyon kedvező áron jut mart 
aszfalthoz. A sarródi polgármester kolléga azt állítja, náluk jó minőségű munkát végeztek, meri ajánlani. 
 
Christmann-né Horváth Klára képviselő: Szerintem legyen a Krisztavár-Út Kft., de mindenképpen 
legyen a szerződésben biztosítékként kötbér az el nem végzett munkára. 
 
Kamocsai Sándor polgármester javasolja, hogy késedelmes kivitelezés esetén a megbízott napi 50.000,- 
Ft kötbér fizetésére legyen kötelezett. Műszaki ellenőrként Nagy József ellenőrt javasolja, aki már többször 
végzett ilyen jellegű tevékenységet az önkormányzatnak a község útépítései, felújításai során. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
1. Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisbajcs belterület Kismező és Új utcák 
burkolat-felújítására beérkezett árajánlatok alapján a munkák kivitelezésével a Krisztavár-Út Kft-t (2724 
Újlengyel, Határ út 12., adószám: 23363841-2-13) bízza meg. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az elhangzott feltételek mellett a kivitelezővel bruttó 3.800.000,- Ft értékben a 
szerződést megkösse. 
2. Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisbajcs belterület Kismező és Új utcák 
burkolat-felújítása során a műszaki ellenőri munkák elvégzésével Nagy József egyéni vállalkozót (9024 
Győr, Honvéd u. 3. adószám: 64791274-1-28, EV-867879, ME-KÉ/II-08-6530) bízza meg. A képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a műszaki ellenőrrel bruttó 80.000,-Ft értékben a szerződést 
megkösse. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

 
50/2013 (IV.23.) határozat  

1. Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisbajcs belterület Kismező és Új utcák 
burkolat-felújítására beérkezett árajánlatok alapján a munkák kivitelezésével a Krisztavár-Út Kft-t (2724 

Újlengyel, Határ út 12., adószám: 23363841-2-13) bízza meg. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az elhangzott feltételek mellett a kivitelezővel bruttó 3.800.000,- Ft értékben a 

szerződést megkösse. 
2. Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisbajcs belterület Kismező és Új utcák 
burkolat-felújítása során a műszaki ellenőri munkák elvégzésével Nagy József egyéni vállalkozót (9024 

Győr, Honvéd u. 3. adószám: 64791274-1-28, EV-867879, ME-KÉ/II-08-6530) bízza meg. A képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a műszaki ellenőrrel bruttó 80.000,-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 az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 

   
Kamocsai Sándor    Tóthné Ács Ildikó 

 polgármester     helyettes jegyző 


