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JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
 

Készült: 2012. november 28-án (szerdán) 17,00 órai kezdettel tartott Kisbajcs, Nagybajcs és 

Vének Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes ülésén. 

 

Helye: Kisbajcs, Községháza 

 

Jelen vannak:  

 

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL:  

Kamocsai Sándor polgármester 

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

Igazoltan távol van: Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester 

 

NAGYBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL: 

Huszár Imre polgármester  

Jászné Petrovicz Márta, Oross Frigyes, Oross Imre képviselők,  

Kapitányné Babos Irén aljegyző 

Igazoltan távol van: Csordás S. Tibor képviselő 

 

VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL: 

Kiss Tamás polgármester      

Bazsó Zsolt, Forrás József, Ladocsi József, Tolnai Károly képviselők 

 

Jelen van továbbá:  Dr. Nágel József háziorvos 

Tolnay Béláné gazdálkodási előadó- jegyzőkönyvvezető 

Tóthné Ács Ildikó körjegyző 

 

Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere Nagybajcs és Vének községek 

polgármesterei által történt felkérés alapján, mint az együttes ülést levezető, köszönti a megjelent 

képviselőket és polgármestereket. 

Majd megállapítja, hogy a három képviselő-testület határozatképes, mert Kisbajcs képviselő-

testületének öt tagja közül 5 fő jelen van, Nagybajcs képviselő-testülete öt tagja közül 4 fő jelen 

van, Vének képviselő-testületének öt tagja közül 5 fő jelen van. Előterjeszti a napirendi javaslatot 

a meghívóban foglaltak szerint, és kéri a képviselő-testületeket, hogy a napirendet fogadják el.  

 

A képviselő-testületek a napirendi pontokkal egyhangúlag, határozathozatal nélkül egyetértettek, és az alábbi napirendet 

tárgyalták: 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a legutóbbi együttes ülés óta 1 határozat 

végrehajtási határideje járt le, a járási hivatalok kialakításával kapcsolatos megállapodás aláírására 

október 25-én került sor a kormányhivatalban. 
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Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag elfogadták a beszámolót, és az alábbi határozatot hozták: 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
109/2012.(XI.28.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
168/2012.(XI.28.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
85/2012.(XI.28.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs és Vének községek Képviselő-testületei az együttes ülésen hozott határozataik 
/Kisbajcs 92/2012.(X.24.),  

Nagybajcs 143/2012.(X.24.),  
Vének 81/2012.(X.24.)/ 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadják, és tudomásul veszik. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

2.)Beszámoló a körjegyzőség 2012. évi ¾ éves gazdálkodásáról 
 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti, hogy minden képviselő megkapta a beszámoló 
anyagát írásban is, van –e kérdése ezzel kapcsolatban valakinek? 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
110/2012.(XI.28.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
169/2012.(XI.28.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
86/2012.(XI.28.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs és Vének községek Képviselő-testületei  
a körjegyzőség 2012. évi ¾ éves gazdálkodásáról szóló beszámolót megismerték, az előterjesztés 

szerint elfogadják, és tudomásul veszik. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

 
3.) Körjegyzőség 2013. évi koncepciója 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az előterjesztést annyival egészítené ki, hogy a 
koncepció nem egész évre, hanem csak 4 hónapra kerület kidolgozásra, mivel még nem ismert, 
hogy mi lesz a körjegyzőség megszűnése után, hol, és mely települések részvételével áll majd fel a 
közös hivatal, legkésőbb március 1-ig. 
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Oross Frigyes képviselő: A hivatalsegéd hol jelenik meg? 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó: A Munkatörvénykönyves költséghelyen, azonban át fog 
innen kerülni Kisbajcs önkormányzatához. 
 

Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
111/2012.(XI.28.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
170/2012.(XI.28.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
87/2012.(XI.28.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs és Vének községek Képviselő-testületei  
Kisbajcs-Nagybajcs-Vének Községek Körjegyzősége 2013. évi koncepcióját megismerték, az 

előterjesztés szerint elfogadják, és tudomásul veszik. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

4.) Gyermekjóléti szolgálat 2013. évi koncepciója 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor polgármester: Minden testületi tag előtt ismeretes, hogy a gyermekjóléti és 
családsegítő feladatot 2013. január 1. napjától a győri kistérség önkormányzatainak önállóan, vagy 
társulásban, de a kistérségen kívül kell ellátniuk. Bár a családsegítés nem kötelező feladat a 2000 
fő alatti települések számára, de a hozzáférést mindenképpen biztosítanunk kell, így ezt a 
feladatellátást is szeretnénk felvállalni. A három település a múlt héten döntést is hozott arról, 
hogy együtt fogják fenntartani a szolgálatot, kisbajcsi székhellyel. Vámosszabadi végül nem kívánt 
részt venni a társulásban, számára elfogadhatatlan volt a kisbajcsi székhely. 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző elmondja, hogy mind a gyermekjólétre, mind a családsegítésre 
működési engedély kérelmet kell benyújtani a kormányhivatal gyámhivatalához, viszont ezek 
megszerzése, valamint a szolgálat törzskönyvi bejegyzése az államkincstárnál december végéig 
szinte kivitelezhetetlen. Ezért a társulás után járó normatívákat a gesztor valószínűleg csak 2013. 
február hónaptól tudja igényelni.  
 
Ladocsi József képviselő: A múlt heti ülés óta változtak a hozzájárulási összegek az előbb 
elmondottak miatt. Általában 120 %-os emelkedést mutat a hozzájárulás, Vének községé miért 
emelkedett majdnem 190 %-kal? 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Az emelkedés minden községben hasonló arányú, Vének 
esetében 70 ezerről 79 ezerre nőtt a szolgálathoz fizetendő hozzájárulás. 
 
Kapitányné Babos Irén aljegyző: A gyermekjóléti feladatokat 4 órában, a családsegítést szintén 
4 órában fogja ellátni a családgondozó. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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112/2012.(XI.28.) határozata 
Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

171/2012.(XI.28.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

88/2012.(XI.28.) határozata 
Kisbajcs, Nagybajcs és Vének községek Képviselő-testületei a Kisbajcsi Mikrotérség 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2013. évi koncepcióját megismerték, az előterjesztés 
szerint elfogadják, és tudomásul veszik. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

5.) Háziorvosi szerződések felülvizsgálata 

Előadó: Dr. Nágel József háziorvos 

 

Dr. Nágel József háziorvos az előterjesztéshez annyit kíván hozzáfűzni, hogy a szerződéseket a 
felügyeleti szervével is felülvizsgáltatta, megfelel a jogszabályi követelményeknek. Mivel a három 
önkormányzattal eddig is egyenlő feltételekkel szerződött, a szerződések most is azonos 
szövegűek minden község esetében. A tulajdonosi hozzájárulásra a telephely bejegyzés miatt van 
szükség, ez most új előírás, február 1-jéig kell bejegyeztetni a bíróságon a telephelyeket. 
 
Ladocsi József képviselő: Mi történne, ha praxisváltás következne be? 
 
Dr. Nágel József háziorvos elmondja, hogy praxisváltás esetén ez a szerződés nem 
jogfolytonos, tehát új szerződést kell kötni. 
 
Ladocsi József képviselő: Érinti-e a szerződést, ha a körjegyzőségi hivatal változni fog? 
 
Dr. Nágel József háziorvos: Minden egyes önkormányzattal külön-külön fogok szerződést 
kötni, tehát nem befolyásolja a körjegyzőség esetleges átalakulása. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: A 4. 5. pont a kártérítéssel kapcsolatos kérdés, ez hogy 
értendő? 
 
Dr. Nágel József háziorvos: Egy vagyoni értékkel bír a praxis jog, van, aki ezt annak idején 
megkapta, vagy megvásárolta, és az az irányelv a jogszabályban, hogy a kártérítési összeg alapja a 
praxis OEP által biztosított finanszírozásnak az egy éves összege. Amennyiben valamelyik község 
leválik, vagy más szervezésben kívánja ellátni a feladatot, akkor az önkormányzat kártalanítással 
tartozik, ennek az időszaknak megfelelően.  
 
Áder László képviselő: Milyen eset fordulhat elő, ami miatt esetleg csökken a praxis létszáma? 
 
Dr. Nágel József háziorvos Ez olyan esetben fordulhat elő, ha valamelyik önkormányzat saját 
maga szeretné ellátni a háziorvosi teendőket, ebben az esetben beszélünk csökkenésről, de 
nagyon sok szervnek kell ezt engedélyezni. 
 
Áder László képviselő: Van olyan eset, amikor kikényszerítik a praxis leadását? 
 
Dr. Nágel József háziorvos: Igen, előfordulhat. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Mi van akkor, ha például mai naptól Nagybajcs és Vámosszabadi köteles 
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egy orvost alkalmazni, Kisbajcs és Vének pedig másik orvost? 
 
Dr. Nágel József háziorvos: Igen, előfordulhat ilyen helyzet is, de akkor az államot terheli a 
kártérítés. 
 
Huszár Imre polgármester: Én méltatlannak tartom azt a kialakult helyzetet, hogy az egyik 
község díjat szed a rendelő használatáért, a másik három pedig nem. 
 
Dr. Nágel József háziorvos: Én már több mint egy éve jeleztem a Vámosszabadi önkormányzat 
felé, hogy a finanszírozásomon az OEP már nem változtat évek óta, és ha egy mód van rá, akkor 
ne kelljen fizetnem a rendelő használatáért. Amennyiben most is elfogadja bérleti díjfizetés nélkül 
a három testület a megállapodást, akkor Vámosszabadival is csak így fogom a szerződést 
megkötni. 
 
Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
113/2012.(XI.28.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
172/2012.(XI.28.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
89/2012.(XI.28.) határozata 

1. Kisbajcs, Nagybajcs és Vének községek Képviselő-testületei az előterjesztés szerinti 
egészségügyi ellátási szerződést megismerték, az előterjesztés szerint elfogadják, és tudomásul 

veszik. Képviselő-testületek felhatalmazzák polgármestereiket, hogy Dr. Nágel József 
háziorvossal a szerződést írják alá. 

2. Kisbajcs, Nagybajcs és Vének községek Képviselő-testületei hozzájárulnak ahhoz, hogy Dr. 
Nágel József háziorvos az egyes önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanokat (házi orvosi 

rendelőket) telephelyként működtesse, és azokat telephelyként valamennyi hatóságnál, bíróságnál, 
egyéb szervezetnél bejelentse, azzal, hogy a Dr. Nágel és Társa Bt. az ingatlan felett tulajdoni, 

illetve egyéb vagyoni jogokat nem gyakorolhat. 
Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, Huszár Imre polgármester, Kiss Tamás polgármester 
 
 

Dr. Nágel József háziorvos távozik az ülésről. 

 

 

 

6.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
Kamocsai Sándor polgármester felkéri a körjegyzőt, hogy ismertesse az építésügyben várható 
változásokat. 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző tájékoztatja a képviselő-testületeket, hogy az építésügyi igazgatási 
hatósági társulás várhatóan megszüntetésre kerül a közeljövőben, mivel 2013. január 1-jétől az 
elsőfokú építéshatósági hatáskör jogosultja a járásszékhely város, azaz esetünkben Győr Megyei 
Jogú Város jegyzője lesz. Az építéshatósági feladatok után január 1. napjától már nincs lehetőség 
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állami normatíva igénylésére. Az építéshatósági ügyintézők sorsáról még nem tudunk biztosat, 
várhatóan a járáshoz fognak átkerülni. 
 
A képviselő-testületek határozathozatal nélkül elfogadták a tájékoztatót. 
 
 
 
Mivel más bejelentés nem volt, Kamocsai Sándor, Kisbajcs község polgármestere, mint az ülést 
levezető, a nyílt együttes testületi ülést bezárta. 
 

 
K.m.f. 

 
 
 
Kamocsai Sándor       Huszár Imre     Kiss Tamás 

Kisbajcs község polgármestere      Nagybajcs község polgármestere Vének község polgármestere 
 

 
 
 
 

Kapitányné Babos Irén      Tóthné Ács Ildikó 
Kisbajcs-Nagybajcs- Vének községek        Kisbajcs-Nagybajcs- Vének községek  
 aljegyzője körjegyzője 


