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JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
 
Készült: 2013. augusztus 26-án (hétfőn) 19,00 órai kezdettel tartott Kisbajcs, Nagybajcs és Vének 
Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek rendkívüli együttes ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak:  
 
KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL:  
Kamocsai Sándor polgármester 
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester, Áder László, Győri Csaba képviselők 
Igazoltan távol van: Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester, Tolnai Ferencné képviselő 
 
NAGYBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL: 
Huszár Imre polgármester  
Csordás S. Tibor alpolgármester, Jászné Petrovicz Márta, Oross Imre képviselők  
Igazoltan távol van: Bartalos Bálint képviselő 
 
VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL: 
Kiss Tamás polgármester      
Bazsó Zsolt alpolgármester, Forrás József, Ladocsi József képviselők 
Igazoltan távol van: Nagy Lóránt képviselő 
 
Jelen van továbbá: Szabó Miklós iskolaigazgató 

      Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző- jegyzőkönyvvezető 
 

Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere, Nagybajcs és Vének községek polgármesterei által 
történt felkérés alapján, mint az együttes ülést levezető, köszönti a megjelent polgármestereket és 
képviselőket. Megállapítja, hogy a három képviselő-testület határozatképes, mert Kisbajcs képviselő-
testületének öt tagja közül 4 fő jelen van, Nagybajcs képviselő-testülete öt tagja közül 4 fő jelen van, 
Vének képviselő-testületének öt tagja közül 4 fő jelen van.  
 
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti a napirendet a meghívóban foglaltak szerint, és kéri, hogy a 
napirendi pontokat a képviselők fogadják el. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
Nagybajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

105/2013.(VIII.26.) határozata 
Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

113/2013.(VIII.26.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

95/2013.(VIII.26.) határozata 
Kisbajcs, Nagybajcs és Vének községek Önkormányzatai Képviselő-testületei a 2013. augusztus 26-i 

együttes ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozzák meg: 
1.) Döntés szerződéses iskolabuszjáratról Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

2.) Egyéb, döntést igénylő ügyek Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
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1.) Döntés szerződéses iskolabuszjáratról  
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester: Az előterjesztést a képviselők kézhez kapták, amelynek számszaki része 
a néhány perce véget ért, szülőkkel folytatott egyeztetés függvényében módosulni fog. A Győrből 
Kisbajcsra járó tanulók utaztatásának ügyében jelentősnek mondható előrelépés történt, hiszen a Kisalföld 
Volán elkészítette a tanulókat szállító járatról szóló szerződés tervezetét. Ismerteti a tervezet szövegét. A 
járat 7 óra 51 perckor indulna Bácsáról, a menetidő 5 perc, így az eddiginél néhány perccel később 
kezdődne a tanítás. Erről az igazgató úrral együtt ma tájékoztattuk az érintett szülőket, néhányan ugyan 
aggódnak amiatt, hogy időben ideér-e a gyerek, és most már nem háztól házig viszik a tanulót, mint eddig, 
hanem a bácsai buszmegállóban van csak megállóhely. Lesznek olyanok, akiknek a városi buszbérletet is 
meg kell venniük, de ezt egy győri iskolánál is meg kellene tenniük a szülőknek. Azt viszont elmondhatjuk, 
hogy a Volán az eddigiekhez képest jóval kedvezőbb ajánlatot adott, bruttó 5.080,-Ft/nap a szállítás díja, 
ez egész tanévre összességében 910ezer forint lenne. Egyelőre csak a 2013. évvel számoljunk. A szülők 
elfogadhatónak tartják a rájuk eső 1.000,-Ft/hó hozzájárulást. Hogy a többgyerekes családok ne kerüljenek 
lehetetlen helyzetbe, felvetettem, hogy az 1. gyermek után a család 1.000Ft-ot fizetne, a második után 
500Ft-ot, a harmadik után pedig elengednénk a hozzájárulást, amennyiben a képviselő-testületek is 
elfogadják ezt a javaslatot. Így a 26 gyermek közül 21 gyerek után fizetnének a szülők 1000,-Ft-ot, négy 
gyerek után 500,-Ft-ot, egy gyermek lenne térítésmentes. Így a szülői hozzájárulást figyelembe véve az 
önkormányzatok által fizetendő összeg 2013. évben 283.920,-Ft. Az egyes önkormányzatokat terhelő 
hozzájárulási összegek tehát, 2013. szeptember2. – december 31. időszakra a következőek: Kisbajcs 
126.187,-Ft, Nagybajcs 136.702,-Ft, Vének 21.031,-Ft. 74 tanítási nappal számoltunk, előreláthatólag 5 
napos őszi szünet lesz az iskolában, valamint december 23-tól téli szünet. 
 
Huszár Imre polgármester: A megtett távolsággal kapcsolatban lenne egy észrevételünk: a Volán által 
megadott útvonal 3,9 km helyett valójában csak 3,4 km, hiszen az iskolánál is megfordulhat a járat, nem 
kell kijönnie a TSZ-telepig. Ez az 500méter éves szinten 200ezer forint többletköltséget jelent, bár nem 
tudom, mekkora busz jön. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Csuklós buszt küld a Volán, és a TSZ-nél tud megfordulni. mert ez a 
hely megfelel a KRESZ előírásainak, az iskola melletti terület viszont nem. Felmerült még az is, hogy a 
kisbajcsi buszfordulóban fordulna meg a járat, ebben az esetben viszont nem érnének be a gyerekek az 
iskolába. 
 
Kiss Tamás polgármester: Nincs rá mód, hogy korábban jöjjön ez a busz? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Nem tud, ezt az egy lehetőséget ajánlotta fel a Volán, ez az egy járat 
tölti ilyenkor a pihenőidejét Bácsán. 
 
Huszár Imre polgármester: Kivel tárgyaltatok legutóbb? 
 
Szabó Miklós iskolaigazgató: Én egyeztettem legutóbb Bognár úrral, nem voltam abban a helyzetben, 
hogy ajánlatot tegyek, vagy elfogadtam a felkínált lehetőséget, vagy nincs iskolajárat. Ezt az ajánlatot 
nyújtotta, hogy beszéljük át helyben, az az igazság, hogy ennek is örültem az eddigi magatartásuk tükrében. 
 
Huszár Imre polgármester: Így már érthető, csak erről a kiegészítő információról nem tudtunk.  
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testületek elé: 
1. Kisbajcs, Nagybajcs és Vének községek önkormányzatainak képviselő-testületei az iskolai szerződéses 
buszjárat tárgyában a szerződés tervezetét, valamint a településeket terhelő kiadások szülői hozzájárulással 
csökkentett összegét a 2013. évre vonatkozóan az előterjesztés szerint megismerték, és jóváhagyják.  2. A 
képviselő-testületek felhatalmazzák Kisbajcs község polgármesterét, hogy az előterjesztés szerinti 
szerződést a Kisalföld Volán Zrt.-vel (9027 Győr, Ipar u. 99., adószám: 11125585-2-08) megkösse.  3. A 
településeket terhelő hozzájárulás fedezetét az önkormányzatok saját költségvetéseikben biztosítják. 
Határidő: azonnal Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
Nagybajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
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Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
106/2013.(VIII.26.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
114/2013.(VIII.26.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
96/2013.(VIII.26.) határozata 

1. Kisbajcs, Nagybajcs és Vének községek önkormányzatainak képviselő-testületei az iskolai szerződéses 
buszjárat tárgyában a szerződés tervezetét, valamint a településeket terhelő kiadások szülői hozzájárulással 

csökkentett összegét a 2013. évre vonatkozóan az előterjesztés szerint megismerték, és jóváhagyják.  
2. A képviselő-testületek felhatalmazzák Kisbajcs község polgármesterét, hogy az előterjesztés szerinti 

szerződést a Kisalföld Volán Zrt.-vel (9027 Győr, Ipar u. 99., adószám: 11125585-2-08) megkösse.  
3. A településeket terhelő hozzájárulás fedezetét az önkormányzatok saját költségvetéseikben biztosítják. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

2.) Egyéb, döntést igénylő ügyek  
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester: Van-e valakinek hozzászólása, felvetése? 
 
Huszár Imre polgármester: Javaslom, hogy ha már itt vagyunk, beszéljük át a győri gyerekek étkeztetését 
is. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Ebben a kérdésben most nem készültünk, viszont a féléves beszámoló 
tárgyalásakor hozunk pontos összegeket, amennyiben így megfelel. 
 
Huszár Imre polgármester: Kérem, hogy a visszatérő jegyző kérdését is beszéljük át. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Járt itt a Jegyző Asszony múlt héten, jelenleg már a szabadságát tölti, 
október 17-vel állna ismét munkába. Jeleztem felé, hogy szívesen vennénk, ha előbb is vissza tudna jönni, 
mivel július 1. óta az aljegyzői státusz átmenetileg betöltetlen. Néhány nap múlva felhívott, és abban 
maradtunk, hogy október 1-jével munkába áll, a szabadságát a későbbiekben venné ki. 
 
 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kamocsai Sándor, Kisbajcs község polgármestere, mint az ülést 
levezető, az együttes testületi ülést bezárta. 
 

 
K.m.f. 

 
 
 
Kamocsai Sándor            Huszár Imre    Kiss Tamás 

Kisbajcs község polgármestere      Nagybajcs község polgármestere Vének község polgármestere 
 

 
 

Tóthné Ács Ildikó 
Kisbajcs-Nagybajcs- Vének községek 

helyettes jegyzője 


