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JEGYZŐKÖNYV 
 
Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 25-én (hétfőn) 
16.30 órai kezdettel tartott nyílt képviselő-testületi ülésén 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
  
Jelen vannak:  Kamocsai Sándor polgármester 

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

Jelen vannak továbbá: Császárné Kovács Erzsébet 
   Burányi Bernadett körjegyző 
   Fodor Margit HVB elnöke 

    
Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert az 5 tag közül 5 jelen van. Előterjeszti a napirendi javaslatot, melyeknek kiegészítését 
javasolja a „külsős alpolgármester” megválasztása miatt.  
 
A képviselők a napirendet határozathozatal nélkül egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendet tárgyalják. 
 

1) A „külsős”  alpolgármester  választásához szavazatszámláló bizottság választása  

Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy az alakuló ülésen történt szervezeti és működési 

szabályzat módosítása miatt lehetőség nyílt nem a képviselő-testület tagjai közül választott 

alpolgármester megválasztására. A külsős alpolgármester megválasztásánál ugyanazokat a szabályokat 

kell alkalmazni, mint a másik alpolgármesternél, tehát a megválasztás titkos szavazással történik, a 

választás lebonyolításához eseti bizottságot kell felállítani. A megválasztott alpolgármesternek is esküt 

kell tennie, tiszteletdíjra tarthat igényt. A bizottság tagjainak javasolja megválasztani az alakuló ülésen 

megválasztott szavazatszámláló bizottság tagjait. Elnöknek Győri Csaba, tagnak Áder László és Tolnai 

Ferencnét. A titkos szavazásnál eljáró bizottság köteles írásban rögzíteni a döntés meghozatalához 

szükséges kérdést. A bizottság elkészíti a szavazólapot és megszervezi a titkos szavazást. A képviselők 

szavazataikat zárt borítékban adják le. Az eredmény megállapítása után, amiről külön jegyzőkönyv 

készül, az elnök ismerteti a szavazás eredményét. A szavazás eredményét a képviselő-testület 

határozatban is köteles rögzíteni. A bizottság munkájához előkészíttettük a szavazólapokat, 

jegyzőkönyvet. Ezen túlmenően fel kellene hatalmazni ezt az ideiglenes bizottságot az alpolgármester 

tiszteletdíjának, egyéb juttatásra vonatkozó javaslat megtételére is. 

 

Kamocsai Sándor polgármester megkérdezi, hogy az érintettek a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz 

hozzájárulnak –e? 

 

Győri Csaba, Áder László és Tolnai Ferencné képviselők bejelentették személyes érintettségüket 

és, hogy megválasztásuk során a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz hozzájárulnak. 
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A képviselő-testület a bejelentést tudomásul vette, az érintetteket nem zárta ki a döntéshozatalból. 

 

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

 

90/2010.(X.25.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nem a képviselő-testület tagjai közül választott 

alpolgármester titkos választásához, illetőleg az alpolgármester tiszteletdíjának, egyéb juttatásának 

megállapítására vonatkozóan előterjesztendő 

javaslat megtételére a szavazatszámláló bizottság 

elnökévé Győri Csaba, tagjaivá Áder László és Tolnai Ferencné képviselőket választja meg. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Győri Csaba, Szavazatszámláló Bizottság elnöke 

 

 

2.) A  „külsős”  alpolgármester személyére javaslattétel 

Előadó. Kamocsai Sándor polgármester 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az úgynevezett külső alpolgármesteri tisztségre 

Császárné Kovács Erzsébet volt képviselőt javasolja megválasztani, ahogy azt az alakuló ülésen 

jelezte. A szavazás lebonyolítására szünetet rendel el. Illetőleg megkérdezi, hogy az érintett a 

nyilvános ülésen való tárgyaláshoz hozzájárul-e? 

 

Császárné Kovács Erzsébet elmondja, hogy a felkérés megtisztelő, szívesen elfogadja. A nyilvános 

ülésen való tárgyaláshoz hozzájárul. 

 

 

3.) A „külsős” alpolgármester megválasztása és eskütétele 

Előadó: Szavazatszámláló Bizottság Elnöke 

 

Kamocsai Sándor polgármester a szünet után felkéri az SZSZB elnökét, hogy a szavazás eredményét 

ismertesse.  

 

Győri Csaba, SZSZB elnöke ismerteti a szavazás eredményét: A leadott összes szavazat 5 db, 

érvényes szavazat ebből 5. A szavazás eredményes és érvényes volt, mert 5 igen, és 0 nem szavazattal 

Császárné Kovács Erzsébetet Kisbajcs község nem a képviselő-testület tagjai közül választott 

alpolgármesterének választották meg. Kéri, hogy a képviselő-testület az eredményt vegye tudomásul, 

és azt külön határozatban is erősítse meg (jegyzőkönyv választás eredményének megállapításáról). 

 

Ezt követően képviselő-testület egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta: 

 

91/2010.(X.25.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 érvényes igen szavazattal Császárné Kovács 

Erzsébetet Kisbajcs község nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesterének 

választotta meg. 

Határidő: Azonnal  

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Kamocsai Sándor polgármester felkéri a HVB elnökét, hogy az újonnan megválasztott 

alpolgármestertől az esküt vegye ki az elkészített esküokmány alapján. 
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Fodor Margit, HVB elnöke felkéri a jelenlévőket, hogy álljanak fel és kéri, hogy az alpolgármester 

tegye le az esküt. 

 

Az alpolgármester leteszi az esküt. („ külsős” alpolgármesteri esküokmány) 

 

Fodor Margit, HVB elnöke felkéri az alpolgármestert az esküokmány aláírására. 

 

 

4.) A „ külsős”  alpolgármester tiszteletdíjának, egyéb juttatásának megállapítása 

Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a képviselő-testület tagjai közül választott 

alpolgármesterrel azonos módon részesülhet juttatásban, tiszteletdíjban. Tehát a 2000-nél kevesebb 

lakosú településen tiszteletdíjat állapíthat meg a képviselő-testület, úgy, hogy az ne érje el a társadalmi 

megbízatású polgármester tiszteletdíját. 

Az alpolgármester írásban benyújtott kérésére a tiszteletdíj megállapítása mellőzhető vagy a 

törvényben foglaltaknál kisebb összegben is megállapítható. Az írásbeli nyilatkozatot az alakuló ülés 

jegyzőkönyvéhez kell csatolni. Az alpolgármestert, választása szerint költségátalány is megilleti. Az 

alpolgármester esetében a költségátalány mértéke az illetménye, illetve tiszteletdíja 10-20%-ának 

megfelelő összeg. 

 

Császárné Kovács Erzsébet bejelenti, hogy sem tiszteletdíj, sem költségátalány megállapítására nem 

tart igényt. 

 

A képviselő-testület a bejelentést határozathozatal nélkül tudomásul vette.  

 

5.)Kismező utca rendbetétele 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy 1 cégtől kért árajánlatot. Ismerteti az Arvia Kft. 

árajánlatát., amely három variációt tartalmaz. Mart aszfalttal csinálták meg korábban. Sajnos, amikor 

csinálták esős volta az időjárás, így az nem lett megfelelő minőségű. Horváth Sándor véleményét is 

kikérte. A harmadik variációt javasolja megcsináltatni, reményei szerint az tavaszig kitart. Az 

önkormányzat döntésénél a pénz elődlegesen befolyásoló tényező. Ez a megoldás mindenképpen 

tűzoltás, a későbbiekben komolyan kell foglalkozni a Kismező utca aszfaltozásával. 

 

Áder László képviselő szerint az AC 11 kopóréteg jó minőségű. 

 

Christmann-né Horváth Klára képviselő teljes mértékben egyetért, az útnak nincs alapja. 

 

Áder László képviselő a jó utat az alapoktól kell kezdeni.  

 

Kamocsai Sándor polgármester az út a földtulajdonosok társulásában épült 10 cm kavics útalappal. 

Minden évben tettek rá murvát. A tavalyi évben volt rá lehetőség, hogy mart aszfaltot tegyenek rá. 

 

Áder László képviselő a mart aszfalt elhelyezése nyereség volt a vállalkozónak. 
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Kamocsai Sándor polgármester lehet, hogy nyereség volt a vállalkozó számára, de a község is jól 

járt. Ha a TEUT pályázat tovább folytatódott volna, ez lett volna a következő, amit az önkormányzat 

bead. 

 

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

 

92/2010.(X.25.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kismező utca útpálya javítási munkáira  az 

Arvia Építő Kft (9024, Győr, Bartók B. u. 8/A.) ajánlatát elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza 

a polgármesterét, hogy az útpálya profilozása törtaszfalt pótlással simító hengereléssel munkálat 

elvégzésére a kivitelezővel 297 ezer Ft+Áfa, azaz 371.250 Ft értékben a szerződést megkösse. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 

 

6.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása 

Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a képviselők az írásos előterjesztést kézhez kapták. 

Külön ismerteti azokat a pontokat, ahol módosításra kerül szabályzat. Ilyen volt a közbeszerzési eljárás 

nyilvánossága. Ezzel kapcsolatban meg kell jeleníteni az önkormányzat honlapján az önkormányzat 

tulajdonában lévő gazdasági szervezettel kötött szerződést, feltéve, hogy az éves nettó árbevételének 

90%-a ebből a szerződésből származik. Ilyen szerződés megkötésére véleménye szerint nem fog sor 

kerülni. Ismerteti a vitarendezési eljárás lényegét, mellyel kapcsolatban keletkezett dokumentumokat 

szintén fel kell rakni a honlapra. A közzététel időtartama a szerződés teljesítésétől, a jogorvoslati 

eljárás befejezésétől számított öt év. Eldöntendő kérdés a testület részéről, hogy a közösségi értékhatár 

felett alkalmaznak-e közbeszerzési tanácsadót. Nem kötelező tanácsadó igénybevétele. Megemlíti az 

előterjesztésben lévő 4.10. pontot, ami a helyi viszonyokhoz lett igazítva. Továbbá tájékoztatja a 

képviselőket, hogy lehetőség nyílik hirdetmény nélküli, legalább 3 ajánlattevő egyidejű meghívásával 

induló eljárás lefolytatására és hirdetmény közzétételével induló egyszerű eljárásra. A csapadékvizes 

projekt esetében az előbbi eljárásfajtát kívánják alkalmazni. Kéri, hogy a képviselők vitassák meg az 

anyagot. 

 

Győri Csaba képviselő javasolja a szakértő igénybevételét. Ki a felelős, ha az eljárás nem vezet 

eredményre? 

 

Áder László képviselő olyan szerződés kell, hogy a felelősséget érvényesíteni lehessen. 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az előző közbeszerzési tanácsadóval az volt a gond, 

hogy hozni vinni kellett. Viszont akivel az önkormányzat jelenleg együtt dolgozik, nagyon profi. Kéri, 

hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 

 

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

 

93/2010.(X.25.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzési szabályzat módosítását az 

előterjesztés szerint a hivatalos közbeszerzési tanácsadó közösségi értékhatár feletti alkalmazásával 

elfogadja, és tudomásul veszi.  

Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
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7.) Nyugdíjas nap és Mikulás ünnepség megrendezése 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a Mikulás ünnepséget 2010. december 4-én 

javasolja megszervezni. Külön Szőgye községrészen nem lenne ünnepség. Javasolja, hogy az 2000. 

január 1-je után született gyermekek kapjanak mikulás csomagot, ez mindössze 84 gyermeket jelent. 

Kérdezi, hogy hol tartsák az ünnepséget. Javasolja, hogy az iskolában. Javasolja, hogy 60.000,- Ft 

legyen a maximum, amit a csomagokra költ az önkormányzat. 

 

Császárné Kovács Erzsébet alpolgármester kérdezi, hogy miért az iskolában szeretné? 

 

Kamocsai Sándor polgármester a takarítást a templomban nehéz megoldani. Kérdezi, hogy a 

képviselők a csomagolásban segítenének e? 

 

Christmann-né Horváth Klára elmondja, hogy Szőgyéről be tudja hozni a gyerekeket. 

 

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

 

94/2009.(X.25.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. december 4-én  17,00 órai kezdettel 

Mikulás ünnepséget szervez. A Mikulás ünnepségen a képviselő-testület minden 2000. január 1-je 

után született gyermek részére mikuláscsomagot ajándékoz.   képviselő-testület felkéri a 

polgármestert, hogy a mikulás csomag összeállításához szükséges alapanyagok legfeljebb 60.000Ft 

értékben történő beszerzéséről és a program megszervezéséről gondoskodjon 

Határidő: 2010. december 4. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester  

 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a Nyugdíjas napra tavaly 184 főt hívtak meg. 

Vásárlási utalvány tavaly már nem volt. Műsornak operaénekeseket választottak, a vacsora fasírt volt, 

a lipóti péktől kaptak kenyeret, az idei évben is meg fogja keresni, hogy támogassa a rendezvényt. 

Szerinte szendvicset készítsenek. 

 

Császárné Kovács Erzsébet képviselő javasolja, hogy pörkölt legyen. 

 

Áder László képviselő van egyátalán igény meleg ételre? 

 

Kamocsai Sándor polgármester kérdezi, hogy mi lenne, ha a vendéglátás csak süteményből állna? 

 

Christmann-né Horváth Klára képviselő mindig volt sütemény, szerinte számítanak a süteményre is 

a nyugdíjasok. 

 

Áder László képviselő szerint is legyen pörkölt, ¾-ére megfőzetik. 

 

Kamocsai Sándor polgármester javasolja a rántott húst. 

 

Christmann-né Horváth Klára képviselő javasolja a sült húst. 



 6 

 

Tolnai Ferencné képviselő javasolja a fasírtot. 

 

Kamocsai Sándor polgármester szerint tavaly is az volt, idén ne legyen az. 

 

Áder László képviselő elmondja, hogy a Kristály Étteremből tud árajánlatot kérni. 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a Rábakész Kft. olcsó, annál jobb árajánlatot nem 

kapnak sehol.  

 

Császárné Kovács Erzsébet képviselő kérdezi, hogy mit szólnak a töltött húshoz? 

 

Christmann-né Horváth Klára képviselő elmondja, hogy az már drágább. 

 

Kamocsai Sándor polgármester kérdezi, hogy mi lenne ha hidegtál lenne? 

 

Tolnai Ferencné képviselő szerint meg kellene kérdezni, hogy ki tud eljönni. 

 

Császárné Kovács Erzsébet képviselő szerint toast kenyérből és rendes kenyérből is csináljanak 

szendvicset, kérjenek árajánlatot. 

 

Kamocsai Sándor polgármester egyféle kenyér legyen, mert belekeverednek a tálalásnál. Kérdezi, 

hogy utalvány legyen-e? 

 

Christmann-né Horváth Klára képviselő legyen, ha van rá keret! 

 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy 300.000,- Ft-ot lehet erre a célra fordítani. 

 

Kamocsai Sándor polgármester  ha a hivatalos nyugdíjba meneteltől hívják meg a vendégeket, 150 

fővel kell számolni. Kérdezi, hogy húznak e korhatárt? Ha az új testület bemutatkozik, akkor talán 

többen jönnek el. 

 

Tolnai Ferencné, Christmann-né Horváth Klára képviselők szerint húzzanak korhatárt. 

 

Tolnai Ferencné képviselő elmondja, hogy van olyan község, ahol a nyugdíjasok a nyugdíjas napra 

virslit kapnak és csak a 64 év felettiek mennek. 

 

Áder László képviselő szerint nem tisztességes, ha csak azok a nyugdíjasok kapnak utalványt, akik 

részt vesznek a nyugdíjas napon. 

 

Császárné Kovács Erzsébet képviselő szerint, ha adnak, mindenki kapjon. 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a hivatalsegéd kihordja az utalványokat azoknak is, 

akik nem vesznek részt a nyugdíjas napon. Javasolja, hogy november 27-én legyen a nyugdíjas nap és 

1.000 Ft legyen az utalvány értéke. 

 

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

 

95/2009.(X.25.) határozat 
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Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 27-én 15.00 órai kezdettel 

Idősek Napja ünnepséget szervez a helybéli nyugdíjas korosztály részére (58+ nő, 60+ férfi). A 

képviselő-testület  a nyugdíjasok számára 1000 Ft értékű ajándékutalványt biztosít függetlenül 

attól, hogy a megrendezett ünnepségen részt vesznek-e. Az ajándékutalvány a helyi boltban 

vásárolható le. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a program megszervezéséről és a 

vendéglátásról gondoskodjék. 

Az ünnepség helyszíne: Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 

Határidő: 2010. november 27. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 

 

8.)Kapros galuska fesztivál megbeszélése, támogatása 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az idei évben is megrendezésre kerül a Kapros 

Galuska fesztivál. A költségvetés tervezésekor elmondta, hogy jelezzék a támogatás iránti 

szándékukat. Ezt akkor nem tették meg. A kisbajcsi polgárok pénzéből tudná az önkormányzat 

támogatni a rendezvényt, ezért szeretné, ha azon minél több kisbajcsi venne részt. Az idei 

költségvetésben szereplő reprezentációs keretből 50.000,- Ft-ot ígért a rendezvény megrendezéséhez. 

Az ünnepség 2010. november 13-án (szombaton) lenne. 

 

Tolnai Ferencné képviselő elmondja, hogy a belépés ingyenes, illetve minden résztvevő 1 tál 

süteményt, vagy 1 tál őszi ételt vigyen magával. 

 

Császárné Kovács Erzsébet képviselő szerint a Kisalföld napilapban legyen meghirdetve a Kapros 

Galuska fesztivál. 

  

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

 

96/2009.(X.25.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési rendeletében szereplő 

reprezentációs keret terhére 50.000 Ft-tal támogatja a 2010. november 13-án megrendezésre kerülő 

Kapros Galuska Fesztivált. 

A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt a támogatás házipénztárból történő kifizetésére. 

Határidő: 2010. november 13. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

Burányi Bernadett körjegyző  

 

 

9.) Vörös iszap áldozatainak támogatása 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a Vörös iszap áldozatai kárainak enyhítésére 

Soponya Nagyközség Önkormányzatának polgármestere kéréssel fordult az önkormányzatokhoz. 
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Ismerteti a polgármester levelét. Elmondja továbbá, hogy a tiszai árvízkor is adakoztak. 2002-ben a 

dunai nagyvízkor mindössze egy településtől kaptak 100.000,- Ft-ot, továbbá amit a magyar államtól 

kaptak a károk enyhítésére. Itt van a bőnyi adakozás is, ami nem éppen megfelelő módon zajlott le, 

nem volt ember, aki megszervezze. Valamilyen formában mégis kellene segíteni ezeket a 

településeket, mert emberfeletti lehet, amit ők átéltek.  

 

Áder László képviselő elmondja, hogy a magyar állam is működtet számlaszámot. 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy iskolák, óvodák is tönkrementek. Felvenné a 

kapcsolatot a polgármesterrel, hogy mire lenne szükségük. 100 ezer forintig padokat székeket tud 

elképzelni, azonban közvetlen pénzt nem akar adni. Egyetértenek-e a képviselők ezzel a javaslattal. 

 

Tolnai Ferencné képviselő szerint kétkezi munkás kell nekik. 

 

Áder László képviselő szerint szervezett formában kell odamenni. 

 

Tolnai Ferencné képviselő: Devecserről nem beszél senki. 

 

Áder László képviselő: Ilyen formában a támogatást el tudja képzelni. 

 

Győri Csaba: Kell-e? 

 

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

 

97/2009.(X.25.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifezezi együttérzését a vörös iszap 

katasztrófával sújtott települések polgáraival, önkormányzataival szemben. A képviselő-testület 

felhatalmazza polgármesterét, hogy támogatás céljából felvegye a kapcsolatot a települések 

polgármestereivel. A támogatás kizárólag eszköz formájában nyújtható- amennyiben az érintett 

polgármesterekkel az egyeztetés sikerre vezet - maximális összege 100. 000 Ft lehet. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 

 

10.)Egyebek 

A) Orvosi rendelő riasztórendszerrel való ellátása 

          Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az orvosi rendelőben betörés történt, ezek után 

szükség lenne megoldani a riasztórendszer kiépítését az orvosi rendelőben. Ismerteti az árajánlatot. 

 

Győri Csaba képviselő szerint sokba kerülne a riasztórendszer kiépítése. 

 

Császárné Kovács Erzsébet képviselő szerint nem sok.  
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Christmann-né Horváth Klára képviselő elmondja, hogy két objektumról lenne szó( rendelő, orvosi 

lakás). 

 

Áder László képviselő kérdezi, hogy a háziorvos kíván-e pluszba beszállni a költségekbe, mivel az ő 

érdekeit is védi. 

 

Kamocsai Sándor polgármester: nem kellene felajánlani, hogy ha most az orvos megcsináltatja a 

rendszert, akkor azt a későbbiekben lelakhatja. 

 

Áder László képviselő  ha az önkormányzatnak és minden intézménynek a Patent Securityvel van 

szerződés, nincs értelme mással kötni. 

 

Győri Csaba képviselő így viszont nincs összehasonlítási alap. 

 

Kamocsai Sándor polgármester szerint elég a négy ajtóra tenni. 

 

Chritsmann-né Horváth Klára képviselő kérdezi, hogy lehet költségtakarékosabban megoldani, 

lehetne még alkudozni? 

 

Tolnai Ferencné képviselő szerint kell kérni árajánlatot, aztán tárgyalni velük. 

 

 

 

Ezt követően a képviselő-testület határozathozatal nélkül felhatalmazza polgármesterét újabba ajánlat 

bekérésére, a Patent Security-val történő tárgyalásra az ajánlati ár csökkentése érdekében. 

 

B.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a Győri Többcélú Kistérségi Társulás küldött az 

önkormányzatnak tájékoztatót a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatban. Győrben 4-5 éve 

működik. Ismerteti a tájékoztatót elmondja, hogy az elmúlt években milyen formában működött az 

önkormányzatnál a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, továbbá tájékoztatja a testületet Öttevény 

önkormányzatának esetéről. 

 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a tavalyi évben működött a településen a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, akkor nem kellett fizetni, most kell. 

 

Császárné Kovács Erzsébet képviselő kérdezi, hogy amikor működött volt-e riasztás? 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy 2 riasztás volt, abból az egyik véletlen volt. 

Elmondja továbbá, hogy inkább híve annak, hogy a házi segítségnyújtást oldják meg. 

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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98/2010.(X.25.) határozata 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem kíván részt venni a Győri Tkt által 

kezdeményezett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásban.  

Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Napirendek után: 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy szeretné, ha menne tovább a Kisbajcsi Hírmondó, 

szeretné, ha a képviselők jobban részt vennének a munkában. A következő szám december elején fog 

megjelenni. 

 

Tolnai Ferencné képviselő kéri, hogy az óvodavezető is írjon az oviról. 

 

Győri Csaba képviselő szerint írjanak valami témáról. 

 

 

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 
 

   


