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JEGYZŐKÖNYV 
 
Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 28-án 
(szerdán) 17.00 órai kezdettel tartott nyílt képviselő-testületi ülésén 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
  
Jelen vannak:  Kamocsai Sándor polgármester 

 
Bárány Dezsőné 
Császárné Kovács Erzsébet 
Győri Csaba 
Hatoss Gábor  
Id. Nagy Ignác képviselők  
Tolnai Ferenc képviselők 
 
Burányi Bernadett körjegyző 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó 
 

Igazoltan távol:  Hargitai Istvánné képviselő 
 
 
Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-
testület határozatképes, mert a 8 tag közül 7 jelen van. Előterjeszti a napirendi javaslatot, 
melyet a képviselők egyhangúlag elfogadtak, és az alábbi napirendet tárgyalják. 
 
 

1.) Beszámoló a háziorvosi tevékenységről 

Előadó: Dr. Nágel József háziorvos 

Dr. Nágel József háziorvos elmondja, hogy egészségügyi ellátást 3 fő végzi: egy szak-
asszisztens, egy adminisztrátor és jómaga. 2.150 fő a bejelentett gondozott. 16.396 
betegvizsgálat volt az elmúlt évben. Ez napi 50-55 fő beteg ellátást jelent. Összevont 
ügyeletben is részt veszünk. Az elmúlt év során egy nagyobb gond jelentkezett, a H1N1 
járvány. A szükséges vizsgálatokat elvégeztük és az oltásokat azoknak biztosítottuk, akik 
kérték. Szűrővizsgálat volt az elmúlt évben: vércukor, allergia és vérnyomás. Kevés a 
támogatás, azonban tudni kell, hogy a körzet egy elöregedő terület, ezzel is magyarázható, 
hogy több a betegforgalom.  Új beszerzést nem kívánunk ebben az évben eszközölni.  
 
Kamocsai Sándor polgármester kérdezi, hogy van-e összefüggés környezeti 
szennyeződés és a sok nagybeteg között.  
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Dr. Nágel József háziorvos: ezzel kapcsolatosan nincs rálátása, de szerinte nem függ 
össze, inkább azzal, hogy idős a lakosság.  
 
Nagy Ignác képviselő kérdezi, hogy mikor lesz az egészségügyben jobb ellátás, és mikor 
lesz kevesebb várakozási idő?  
 
Dr. Nágel József háziorvos: igyekszik, ami tőle telik, megpróbálja képezni magát, hogy az 
alaplépéseket meg tudja tenni egy-egy betegség esetében. Sajnos a korházakban szűkítették 
az ellátást, és a kivizsgálásokat nem vállalják. Annak ellenére, hogy jó a kapcsolata a 
kórházzal, nagyon sok a várakozási idő. Az egészségügyen nincs pénz, az UNIÓ-s pénzek, 
csak fejlesztésre kaphatók, a fenntartásra már nem lesz pénz. Sajnos nincs magyar 
egészségügyi koncepció. A helyi háziorvosi ellátás is nehéz lesz, mert nincs háziorvos, 
elöregedik ez a réteg. Jelenleg nincs tisztességes finanszírozás, így sok biztatót nem tudunk 
mondani.  
 
Tolnai Ferenc képviselő kérdezi, hogy az ügyeleti rendszer hatékonysága milyen?  
 
Dr. Nágel József háziorvos: probléma mindig adódik, de a rendszer szerintem jól 
működik. Pannonhalmi kistérség szeretne orvosi ügyeletet kialakítani, és esetleg több falu is 
leválna a győri ügyeletről. PL. Bakonyalján lévő települések. Ez azonban még csak tervezet. 
Azonban vannak valóban messze lévő faluk, ahova sürgős esetben mentő megy ki, ezzel 
kapcsolatosan még nem jelentkezett probléma. 
 
Kamocsai Sándor polgármester összefoglalja az elhangzottakat és kéri, hogy a képviselők 
hozzák meg döntésüket. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 

37/2010.(IV.28.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Nágel József háziorvos 

beszámolóját a 2009. évi tevékenységről elfogadja és tudomásul veszi.  
Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

2.) Beszámoló a KMB rendőri munkáról 

Előadó: Nérer Miklós KMB rendőr 

 

Nérer Miklós KMB rendőr elmondja, hogy jelenleg már 2 fő tevékenykedik a területen. A 

község közrendvédelmi és bűnügyi esetei a következők: 

 vagyon elleni bűncselekmények 5 db, 
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 1 fő kiskorú veszélyeztetése, 

 1 ittas vezetés. 

Sajnos a betörések estében mind távoli helyről érkező betörők voltak. A munkába 

bevonásra került a bácsai polgárőrség, valamint a vámosszabadi polgárőrség. 

Bűncselekmények megelőzése fontos feladat. Kialakult baleseti gócpontok nincsenek. 67 fő 

szabálysértésért helyszíni bírság került kiszabásra. Azt kell elmondani, hogy ezek között 

szinte kisbajcsi lakos nem volt. Továbbra is szükséges lesz a következetes fellépésre a 

bűnözők ellen.  

 

Nagy Ignác képviselő kérdezi, mi van a gyorshajtókkal?  

 

Nérer Miklós KMB rendőr nagyon nehéz ez a feladat végrehajtása, új mérőrendszer 

bevezetésre került. Biztos, hogy lesznek itt is ellenőrzések. Sajnos a motorosokat nagyon 

nehéz megfogni, a gépkocsivezetőket már könnyebb.   

 

Császárné Kovács Erzsébet képviselő sebesség jelzők kihelyezésére lenne-e lehetőség?  

 

Nérer Miklós KMB rendőr több faluban is van kint, azonban mindenhol az 

önkormányzat helyeztette ki.  Az áráról nincs pontos tudomása, de valószínűleg millió 

körül mozog.  

 

Kamocsai Sándor polgármester most itt lesznek a ballagások, nyáron több helyről 

mennek üdülni, sok üres ház lesz ilyen esetben. Szeretné, ha többször járőröznének. Jó 

lenne, ha a kavicsbányai fürdőzésre nagyobb mértékben figyelnének oda. A bányatavakban 

sehol sem lehet fürödni, azonban sajnos itt a fürdőzők 70 %-a kisbajcsi lakos. 

 

Nérer Miklós KMB rendőr elmondja, hogy figyelmeztetést tudnak elsődlegesen 

alkalmazni a fürdőzőkkel szemben, azonban helyszíni bírság 3-5 ezer forintig terjed, 

feljelentés esetén 30 ezer forint. 

Az iskolában a tavalyi évben egy esetben kellett intézkedni, ezt csírájában el tudták fojtani. 

Kábítószerrel kapcsolatosan nem került sor eljárásra. Itt a legnagyobb probléma a 

dohányzás. Azonban ez esetben ők nem tudnak intézkedni. Ennek megoldása a pedagógus, 

a szülő, illetve a gyermekjóléti szolgálatos kezében van. 

 

Kamocsai Sándor polgármester BAJCS SE részére rongálást követtek el. Szeretné, ha 

jobban odafigyelne erre a dologra is, többször jelenjenek meg a sport öltőzőnél. Nem 

szereti, ha bandába verődnek a gyerekek, mivel ezt a problémát nehezebb megoldani, mint 

ha csak egy gyermekkel lenne gond.  
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Tolnay Ferenc képviselő kérdezi az elérhetőségükről. 

 

Nérer Miklós KMB rendőr kollégája Illés Miklós zászlós, a megadott telefon vagy nála 

vagy Nérer Miklósnál van.  

 

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

38/2010.(IV.28.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nérer Miklós KMB rendőr  

beszámolóját a 2009. évi tevékenységről elfogadja és tudomásul veszi.  
Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 
3.) Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2009. évi 

költségvetésének módosítása  

Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 

Burányi Bernadett körjegyző ismerteti a szükséges módosításokat az előterjesztés szerint. 

Kéri, hogy a képviselők fogadják el a költségvetés módosítást. 

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2010.(IV.29.) számú rendelete  

Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2009. évi költségvetéséről 
szóló 3/2009. (II.13.) sz. rendelet módosításáról 

(A rendelet külön íven kerül kiadásra) 
 

 

4.) Beszámoló az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2009. évi 

költségvetésének gazdálkodásáról (zárszámadás)  

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a képviselők az írásos előterjesztést 

kézhez kapták. Kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményeiket. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, hogy a képviselő-testület hozza meg döntését. 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2010.(IV.29.) számú rendelete  

Az önkormányzat és a közösen fenntartott intézmények 2009. évi gazdálkodásának 
zárszámadásáról 

(A rendelet külön íven kerül kiadásra) 
 

 

5.)  Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról  

Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 

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

kapták, a kiküldött anyagot nem kívánja kiegészíteni. Kéri, hogy a képviselők fogadják el a 

beszámolót. 

 

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

39/2010.(IV.28.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja és tudomásul veszi.  
Határidő: 2010. május 31. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

 

6.) Közbeszerzési szabályzat elfogadása 

Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 

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

kapták. A  kiküldött anyagot annyival kívánja kiegészíteni, hogy  az iskolára vonatkozó 

közbeszerzési eljárásoknál a bíráló bizottságba a társközségek polgármesterei vagy az általuk 

megbízott személy kerüljön bele, mivel az iskola épülete közös tulajdon, a fejlesztésekhez 

az önkormányzatok hozzájárulnak.  

Kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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40/2010.(IV.28.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzatát az írásos előterjesztés, illetőleg a szóbeli kiegészítés alapján elfogadja és 

tudomásul veszi.  
Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

 

7.) Egyéb döntést igénylő ügyek.  

 

A) Nagybajcs község körjegyzőséghez való csatlakozás iránti kérelme.   
 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a polgármesteri nyilatkozatot nem 

fogadta el a Közigazgatási Hivatal, mivel testületi döntés kell hozzá.  

 

Czászárné Kovács Erzsébet képviselő elmondja, hogy véleménye szerint a levélben 

megfogalmazottak, és amit kérni akarnak, nem lett logikusan átgondolva. Ha most ő, mint 

képviselő bemenne a Közigazgatási Hivatalba, és megmutatná nekik ezt a levelet, nem 

gondolná, hogy Nagybajcs megkapná a mentességet. 

 

Tolnay Ferenc képviselő én is meglepődtem a levél megfogalmazásán, mivel ők szinte azt 

kérik, hogy ne kelljen csatlakozniuk.  

 

Kamocsai Sándor polgármester kéri, hogy a képviselő-testület hozza meg döntését. 

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

41/2010.(IV.28.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagybajcs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének azon szándékát, melyben a kisbajcsi székhelyű Körjegyzőséghez 

kíván csatlakozni, elutasítja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntés érintett önkormányzattal való 

közlésére.  
Határidő: Azonnal 

 Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
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B) Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása című pályázat 

benyújtása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy javasolja a működésképtelen 

önkormányzatok egyéb támogatásával kapcsolatos pályázat benyújtását, mivel sajnos 

ÖNHIKI-s pályázatra nem tudtak pályázni. Kéri, hogy a képviselők értsenek egyet a 

javaslattal. 

 

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

42/2010.(IV.28.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2010. évi 

költségvetési rendeletében meglévő működési hiány finanszírozására A 2010. évi 
költségvetési törvény 6. mellékletének 3. pontja alapján működésképtelen önkormányzatok 

egyéb támogatása c.-re pályázatot nyújt be. 
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt a pályázat elkészítésére, a polgármester a pályázat 

beadására.  
Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
Burányi Bernadett körjegyző 

 
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 

   


