
Beszámoló a Háziorvosi munkáról és Vének község egészségügyi 

helyzetéről 

A háziorvosi ellátás körzete Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének 

községeket foglalja magába. 

Az ellátást 3 fő végzi: 

- 1 fő orvos: Belgyógyász, Háziorvostan és Foglalkozás orvostan 

szakorvos 

- 1 fő szakasszisztens szakdolgozó: Körzeti szakápoló és Foglalkozás 

egészségügyi szakasszisztens 

- 1 fő adminisztrátor: Gyógyszertári szakasszisztens 

Háziorvosi feladatunkon felül kézi gyógyszertárat is működtetünk mind a 

négy községben, mely főleg az idős betegeknek jelent könnyebbséget. 

A praxisba bejelentkezett beteglétszám: 2122 fő 

2010. évben a rendelési időben megjelentek száma: 13532 fő, a lakáson 

történt ellátás: 310 fő, összesen: 13872 fő. 

Átlagos betegforgalom: 56 fő/nap 

A praxis ügyeleti ellátása összevont háziorvosi ügyelet keretében történik 

(Központ: Győr, Dembinszky út 29.) 

Hétköznap: 16,00 órától – 07,00 óráig 

Szombat, Vasár- és ünnepnapokon: 07,00 órától – 07,00 óráig 

2010 évben végzett szűrővizsgálataink: 

- Diabetes szűrés (A Magyar Diabetesz Társasággal és az Országos 

Alapellátási Intézettel közösen) 

- Koszorúér betegség szűrése 

- Magas vérnyomás betegség szűrése 

- Krónikus légzőszervi betegség szűrése 

- Allergia szűrés (eseti, gyógyszercégek finanszírozzák) 

A praxisban az időskorúak magas száma miatt magasabb az orvos fordulók, 

az alapellátást igénybevevők száma az összlakosság számához viszonyítva. 



A magas vérnyomás betegség, a cukorbetegség és a koszorúér betegség 

előfordulási gyakorisága is emiatt magasabb az átlagnál. 

A 2010. évi influenza elleni kampányoltás megtörtént, szövődményes 

influenza esetünk nem volt. 

Nehézségeink az alapellátásban: 

A szakrendelők és a Petz Aladár Megyei Kórház osztályai a volumen korlát 

miatt csak előjegyzés alapján fogadnak beteget. 

A várakozási idő változó, egy-két héttől a fél évet meghaladó is lehet. 

Nagyobb nehézséget jelent az alapellátást végző csapatunk számára a körzet 

széttagoltsága (négy községben, négy rendelőben kell a betegellátást végezni) 

Természetesen ez az átlagnál több időt igényel, és ebből adódóan magasabb 

költséggel is jár. 

Sajnos a praxis finanszírozásánál ezt a Társadalombiztosítás nem veszi 

figyelembe. 

A praxis finanszírozása 9 éve érdemben nem növekedett, a kiadások viszont 

jelentősen megemelkedtek, miközben az eszközbeszerzési támogatást is 

megszüntették. 

A praxis az előírt eszközökkel rendelkezik, azok működőképes állapotban 

vannak. 

Egy automata defibrillátor készülék beszerzését – mely jelenleg nem része az 

alapfelszereltségnek – indokoltnak és szükségesnek tartom. 

A jelenlegi finanszírozásból ezt beszerezni nem tudom.  

Javaslom, hogy a négy község ennek az eszköznek a beszerzésére fogjon 

össze. 

Kisbajcs, 2011-05-23. 

Dr. Nágel József 

Háziorvos 



Beszámoló Vének önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak 2010.évi 

ellátásáról 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Hivatkozva a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv. 96. §. (6) 

bekezdésére, mely szerint: 

 

„A helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásról – külön jogszabályban 

meghatározottak szerint – évente átfogó értékelést készít, amelyet a képviselőtestület megtárgyal.” Az 

értékelésről tájékoztatja a megyei gyámhivatalt és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetet. 

Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak 2010. évi ellátásáról az alábbi beszámolót terjesztem a 

képviselőtestület elé: 

 

Előzmények: 

 

Az önkormányzat 2010.-ben megalkotta az egyes gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2010.(IX.3.) számú 

rendeletét, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezte a Gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 

19/2004.(XI.1.) számú rendeletét. 

 

A rendelet céljaként megfogalmazottakat: 

 

 a gyermekek törvényben foglalt jogainak érvényesítése, 

 gondoskodás a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, 

 a hiányzó szülői gondoskodás pótlása, 

 a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedésének 
elősegítése, 

 

intézkedései során maximálisan figyelembe vette. 

A gyermekjóléti alapellátások keretében pénzbeni és természetbeni ellátást, valamint személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást biztosít az önkormányzat. 

 



Demográfiai mutatók: 

 

 Vének községben 0 – 18 éves   34 fő, ebből fiú 16 fő, leány 18 fő 

 

 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:  

 

A támogatás folyósítását 5 család kérte 10 gyermek részére. A támogatást egy év időtartamra állapította 

meg a jegyző. 

 

 

 

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:  

 

Az Önkormányzat kérelemre, egy család 2 gyermeke részére állapított meg támogatást.  

 

Beiskolázási támogatásban :   

 

Beiskolázási támogatásban 17 gyermek részesült. 

Az önkormányzat az általános iskolás gyermekek részére 4.500,-Ft/fő, középiskolásoknak 5.500,-Ft/fő 

támogatás állapított meg, míg a felsőfokú tanulmányokat folytatókat 7.500,-Ft/fő segítette.  Bursa 

Hungarica ösztöndíjban egy felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatót részesített az Önkormányzat. 

 

Étkezési térítési díj :    

 

A támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek vették igénybe, öt család 

10 gyermeke. 

  



Gyermekjóléti alapellátás: 

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében az önkormányzat társulás útján, 

(Gesztor önkormányzat Ikrény) külön jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő 

személy (közalkalmazott) foglalkoztatásával Gyermekjóléti Szolgáltatót működtet. 

A szolgáltató a védőnői szolgálattal együttműködve térítésmentesen végzi gondozási, szervezési, 

megelőzési, jelzési stb. feladatait. Rendszeres kapcsolatot tart az óvodával és az iskolával. A község nem 

mondható un. „fertőzött” területnek. A gyermekek veszélyeztetettségének oka elsősorban anyagi jellegű. 

Családjából kiemelt gyermek nincs a községben. Vének alacsony lélekszámú község, nagy részt nyugdíjasok 

lakják. Ezért várandós anya, gondozásba vételére nem került sor.  

 

Védelembevétel:  

 

2010. évben védelembe vett gyermek nem volt a községben. 

 

 

Családban élő gyermekek napközbeni ellátása: 

 

A gyermekek napközbeni ellátása, mely a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali 

felügyelet, gondozás, nevelés, foglalkoztatás és étkezés biztosítását jelenti az óvoda, valamint az iskolai 

napközis foglalkozás keretében. 

A gyermekek óvodai ellátásának biztosítását az önkormányzat társulás formájában oldja meg Kisbajcs 

községgel közösen. 

A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások 

közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. 

 

Jövőre vonatkozó javaslatok, célok:  

 

Alacsony lélekszámú község lévén továbbra is fenn kell tartani a rendszeres kapcsolatot a Kisbajcs 

községben működő intézményekkel – óvoda, iskola, védőnő. Alapvetően a gyermekvédelem minden 

területen a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt. 

 

Bűnmegelőzési program:  



 

A község képviselőtestülete ilyen programot nem kíván kidolgozni, mivel a községben a gyermek és 

fiatalkorúak között nem jellemző a bűncselekmények elkövetése. 

 

Önkormányzat és civil szervezetek kapcsolata: 

 

A községben működik a „Vének községért Közalapítvány”, mely Alapító okiratában célként jelölte meg az 

óvodai alapfokú nevelés, oktatás színvonalának emelését, valamint a gyermek és ifjúság megfelelő irányú 

fejlődésének kialakításához szükséges közösségi terek létrehozásában való közreműködést.  

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület ! 

 

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályokban számára 

kötelezettségként előírt gyermekjóléti alapellátásokat. 

 

 

Kisbajcs, 2011. május 23. 

 

Tóthné Ács Ildikó 

megbízott körjegyző 

  

 

 

 

 

 

 



R E N D Ő R K A P I T Á N Y S Á G  

G Y Ő R  

K Ö Z R E N D V É D E L M I  O S Z T Á LY  

                KÖRZETI MEGBIZOTTI ALOSZTÁLY 

KISBAJCS KMB. 

  

  

  

  

                                                    B E S Z Á M O L Ó  

  

  

  

  

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. Május 28-án 

TARTANDÓ KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉRE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET !    

  

  

  

Hölgyeim és Uraim ! 

  

  

  

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő Testületének éves munkaterve alapján, a mai napon kerül sor a 

település közbiztonságának és közlekedési helyzetének értékelése. 

A beszámoló elkészítésekor törekedtem arra, hogy átfogó képet adjak a község közbiztonsági, bűnügyi 

helyzetéről. 

Negyedik alkalommal számolok be a község képviselő testülete előtt a közrendet, közbiztonságot, valamint 

az állampolgárok biztonságérzetét érintő kérdésekről Kisbajcs vonatkozásában. A beszámoló 2010. 01.01-

től 2011. 05. 28-ig terjedő időszakot foglalja magában. 

  

  

Személyi változások, elhelyezés, technikai ellátottság 

  

Jómagam 2007. júniusa óta látom el körzeti megbízotti feladataimat mint Kisbajcs, Nagybajcs, Szőgye, 

Vének  települések körzeti megbízottja. A területet a községeken kívül  nagy kiterjedésű 

külterülettel és Duna ártérrel .  

A szolgálatot a korábbi gyakorlatnak megfelelően a Dunaszegi kmb. csoporttal együtt, vagy egymást 

helyettesítve láttuk el/ látjuk el, szem előtt tartva a minél nagyobb időszak szolgálattal történő lefedését. 

Azonban 2009. február 1-től személyi változás következett be a kisbajcsi kmb. életében. A korábbi 

tapasztalatokkal ellentétben most már ketten Illés Miklós r.zls. kollégámmal látjuk el a területünkön a körzeti 

megbízotti feladatokat. Ő elsősorban, mint Vámosszabadi község körzeti megbízottja tevékenykedik.  

Ezen változással elkerülhető azon tény, hogy a kmb. terület hosszabb ideig körzeti megbízott nélkül 

maradjon.  

  



A kmb. csoport elhelyezése az önkormányzatok által biztosított kmb. irodán megoldott.  

Jelenleg 1 db Ford Focus típusú szolgálati gépjárművel, illetve 2 db szolgálati kerékpárral rendelkezünk, 

Valamint 1 db. szolgálati kisgép hajóval. 

Továbbá szeretném kiemelni, hogy most már a Győri Rendőrkapitányság is rendelkezik 3 db. szolgálati 

kishajóval, így   folyamatosan tudjuk ellenőrizni a Dunán lévő illegális orvhalászatot, orvhorgászatot, illetve 

az élet és testi épség megóvása érdekében a tiltott fürdőzőket.  

  

A következőkben a közbiztonság helyzetét értékelem a bűncselekmények alakulásának tükrében. 

  

  

  

  

  

Bűnügyi helyzet 

  

  

A lakosság lélekszámában, összetételében az előző évekhez viszonyítva, lényeges változás nem következett 

be. A település dinamikusan fejlődik, a lakóság száma emelkedik. Ez mind a rendőrség, mid a polgárőrség 

részéről fokozott odafigyelést igényel. 

A terület bűnügyi fertőzöttségét figyelembe véve a kevésbé veszélyeztetett községek közé tartozik. 

  

Az utca rendjét sértő erőszakos, garázda jellegű bűncselekmények, szabálysértések a községre nem 

jellemzőek. 

  

A korábbi évekhez viszonyítva az ismertté vált bűncselekmények tekintetében csökkenés következett be. 

  

Az elkövetett jogsértések többsége vagyon elleni bűncselekmény, ezen belül is a közvagyon és személyi 

tulajdont károsító lopásokban nyilvánul meg. 

  



Az ismerté vált bűncselekmények a következők szerint alakultak: 

  

  

                                                             .. 

                                                                    7 

tulajdon elleni                                                                         

  

                                

  

közrend elleni                                               1         

  

  

  

A megelőzés érdekében a veszélyeztetett területek rendszeres és folyamatos ellenőrzésére, a 

bűncselekményeket elősegítő okok és körülmények feltárására és azok megszüntetésére kell törekedni. 

  

Jelenleg a terület közbiztonságának fenntartása, javítása céljából, a közterületi munkába bevontuk a Bácsai 

polgárőrséget, velük teljesítünk közös járőrszolgálatot. 

  

A polgárőrök tevékenységének  is köszönhetően a község közrendje  nem romlott, az állampolgárok 

biztonságérzete stabilizálódott 

  

A vagyon elleni bűncselekmények közül továbbra is a köz- és személyi tulajdon sérelmére elkövetett 

lopások, betörések emelhetők ki. 

  

Továbbra is fontos feladatnak kell tekinteni a bűncselekmények megelőzését, a felderítő munka 

színvonalának javítását és a közlekedési fegyelem szilárdítását. 



  

Közlekedési helyzet alakulása:  

  

Közlekedési szempontból a településen átmenő főút emelhető ki, ahol elsősorban a nyári időszakban 

jelentős számú turista és egyéb forgalom bonyolódik le. 

  

Az útvonalak minősége, közlekedési jelzőtáblákkal való ellátottsága megfelelő. Baleseti szentpontból 

kialakult gócok nincsenek. 

  

  

Közlekedési balesetek alakulása: 

  

  

-Sérülés nélk.balest:                                    2        

  

                                   

  

  

  

Baleseti okokat vizsgálva a relatív gyorshajtás, figyelmetlen vezetés, közlekedési jelzőtábla figyelmen kívül 

hagyása emelhető ki. 

  

Az értékelt időszakban a kmb. a közlekedésrendészeti osztállyal közösen a község kül- és belterületén több 

alkalommal hajtott végre műszeres sebességmérést. 

  

A  körzeti megbízott az értékelt időszakban 97 főt jelentett fel szabálysértések elkövetése miatt. 

  



Helyszíni birság kiszabására 167 fővel 1002500 ft értékben. 

  

A feljelentések és helyszíni bírságok minimális része került a község közigazgatási területén  alkalmazásra. 

  

Az ismertetett adatok mellett több, olyan kisebb megítélésű jogsértés is megvalósult, melyek esetében 

helyszíni nevelő jellegű figyelmeztetéseket alkalmaztunk. 

  

Ellenőrzéseink tapasztalatai szerint a vendéglátó egységek vezetői, tulajdonosai a rájuk vonatkozó 

szabályokat igyekeznek betartani. 

Velük szemben szabálysértés, vagy bűncselekmény elkövetése miatt, rendőri intézkedésre nem került sor. A 

jövőre nézve is feladataink arra köteleznek bennünket, hogy az önkormányzattal a lakosság törvénytisztelő 

rétegeivel együttműködve, következetesen fellépjünk azokkal szemben, akik településünk bűnügyi, 

közbiztonsági, közlekedési helyzetét a lakosság biztonságérzetét negatívan befolyásolja. 

Bízunk benne, hogy a jövőben is a lakossággal együttműködve  további eredményeket érünk el a közrend-, 

közbiztonság javítása terén. 

  

Tisztelt Képviselő Testület ! 

Mondják el véleményüket, tegyenek javaslatot arra nézve, hogy a rendőri munkánkat a jövőben még 

hatékonyabban tudjuk végezni. 

  

Beszámolóm végére érve kérem tisztelt Képviselő Testület tagjait hogy beszámolómmal kapcsolatos 

észrevételeiket, javaslataikat tegyék meg, ezzel is segítség elő a rendőri munka további eredményes 

ellátását. 

  

Kérem a fenti tájékoztatónk elfogadását. 

 

Kisbajcs, 2011. május 24. 

  

Nérer Miklós r. törzszászlós 



körzeti megbízott 

 

 

  

 

 


