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A DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 azonosító számú, Lajosmizse
település folyékony hulladéklerakó rekultivációja” címő pályázat
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A DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 azonosító számú, „Lajosmizse
települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja” címő pályázat
projektmenedzsmenti feladatainak ellátása
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JEGYZİKÖNYV

Készült: Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 5-én, du:
13.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésérıl
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Apró Ferenc,
Baranyi-Rostás Rodrigó, Belusz László, Józsáné dr. Kiss Irén, Holminé Sebık Márta, Kollár
László, Koller Dániel, Keresztes Ferenc, Orbán Antal képviselık
Péli Szilveszter települési képviselı bejelentéssel van távol az ülésrıl.
A Képviselı-testület létszáma, összesen 11 fı

Tanácskozási joggal megjelentek:

Jegyzıkönyvvezetı:

Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Horváth Sándor környezetvédelmi ügyintézı

Márton Györgyné

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntöm a rendkívüli képviselı-testületi ülésen
megjelenteket. Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert a 12 fı képviselıbıl 11 fı
képviselı jelen van. Péli Szilveszter települési képviselı bejelentéssel van távol az ülésrıl.
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt ismertek.
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont tárgyalására
javaslata.
Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívóban közzétett napirendi pontok tárgyalásával,
kérem, kézfelemeléssel jelezzük.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:
Napirend
1. A települési szilárd és folyékony hulladéklerakók rekultivációjával kapcsolatos
pályázatok megvalósításához szükséges döntések meghozatala

Elıterjesztı
Basky András
polgármester

2. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye
Alapító Okiratának módosítása

Basky András
polgármester

1./ Napirendi pont
A települési szilárd és folyékony hulladéklerakók rekultivációjával kapcsolatos
pályázatok megvalósításához szükséges döntések meghozatala
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Van két pályázatunk. A legutóbbi törvényi változások
eredményeképpen az önkormányzat és a hivatal kettévált a költségvetés tekintetében. Ahhoz,
hogy a pályázatra a támogatások lehívhatók legyenek, az önkormányzatnak ki kell mondani,
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hogy a hivatalt is bevonjuk ebbe a munkába. Mind a szilárd, mind a folyékony
hulladéklerakóra vonatkozik ez a döntés. A folyékony hulladéklerakó esetében a hivatal
munkatársait megbízza a projektmenedzseri, a mőszaki szakértıi, a pénzügyi szakértıi
feladatok ellátásával.
A szilárd hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatban a hivatal munkatársait megbízza a
projektmenedzseri, mőszaki szakértıi, pénzügyi szakértıi belsı ellenıri feladatok ellátásával.
Kérdezem a képviselı-testület tagjait, hogy van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
Apró Ferenc települési képviselı: Fognak-e a hivatal dolgozói ebbıl pénzt kapni?
Basky András polgármester: Igen, s így tudjuk lehívni a pénzt. Úgy gondoltuk, hogy ami
feladatot mi meg tudunk csinálni, azt nem mással csináltatjuk meg.
Van-e még egyéb kérdés a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra teszem
fel a kérdést.
Aki elfogadja a települési folyékony hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatos pályázat
megvalósításához szükséges döntés meghozatalát az elıterjesztés I. határozat-tervezete
szerint, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatokat hozta:
55/2012. (IV. 05.) ÖH

A DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 azonosító számú, „Lajosmizse település folyékony
hulladéklerakó rekultivációja” címő pályázat projektmenedzsmenti feladatainak
ellátása
HATÁROZAT

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy Lajosmizse
Város Polgármesteri Hivatala a DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 azonosító számú, „Lajosmizse
település folyékony hulladéklerakó rekultivációja” címő pályázat megvalósításában
közremőködik, valamint a hivatal dolgozói a projekt megvalósítása során ellátják az alábbi
feladatokat:
- projektmenedzseri,
- mőszaki szakértıi,
- pénzügyi szakértıi feladatok.

Határidı: 2012. április 05.

Felelıs: Képviselı-testület

Basky András polgármester: Aki elfogadja a települési szilárd hulladéklerakó
rekultivációjával kapcsolatos pályázat megvalósításához szükséges döntés meghozatalát az
elıterjesztés II. határozat-tervezete szerint, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatokat hozta:
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56/2012. (IV.05.) ÖH

A DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 azonosító számú, „Lajosmizse települési szilárd
hulladéklerakó rekultivációja” címő pályázat projektmenedzsmenti feladatainak
ellátása
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy Lajosmizse Város
Polgármesteri Hivatala a DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 azonosító számú, „Lajosmizse
települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja” címő pályázat megvalósításában
közremőködik, valamint a hivatal dolgozói a projekt megvalósítása során ellátják az alábbi
feladatokat:
- projektmenedzseri,
- mőszaki szakértıi,
- pénzügyi szakértıi
- belsı ellenıri feladatok.

Határidı: 2012. április 05.
Felelıs: Képviselı-testület

2./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye
Alapító Okiratának módosítása
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Fogorvosi tevékenységhez kapcsolódó történet. Amikor a
Képviselı-testület a 2012. március 29-i ülésén elbírálta a fogorvosi tevékenységre beérkezı
pályázatokat, dr. Dutkon Alexandrával feladat ellátási elıszerzıdést kötött. Dr. Szántó Kristóf
távozásával nem volt megoldott az I. számú körzet ellátása, ezért az Egészségügyi,
Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Alapító Okiratát a fogorvosi tevékenységgel
kiegészítettük. Az Intézményvezetı Asszony a szükséges intézkedéseket megtette, a pályázati
eljárás lefolytatásáig helyettesítés keretében Egészségügyi feladat-ellátási szerzıdést, az
Egészségbiztosítási Pénztárral finanszírozási szerzıdést kötött dr. Dutkon Alexandrával. Most
az EGYSZI Alapító Okiratából ki kell venni ezt a feladatot és a doktornıvel így tudunk
szerzıdést kötni, hogy az OEP finanszírozást le tudja hívni.
A második határozat-tervezet, hogy a Képviselı-testület felhatalmazza Lajosmizse Város
Önkormányzata
Egészségügyi,
Gyermekjóléti
és
Szociális
Intézményének
intézményvezetıjét, hogy az Alapító Okirat módosításával összefüggı intézkedéseket tegye
meg.
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetıje (települési képviselı): Ez rendben van, de én még
kiegészíteném a határozat-tervezetet, hogy az „ezzel összefüggı szerzıdés-módosításokat is.”
Ezt a fél mondatot tegyük bele. Az OEP finanszírozáshoz mindig testületi döntés kell, s
szükséges, hogy meglegyen a szerzıdés-módosítás az OEP felé.
Basky András polgármester: További kérdés, észrevétel van-e? Nincs. Szavazásra teszem
fel a kérdést.
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Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális
Intézménye Alapító Okiratának módosítását az elıterjesztés I. határozat-tervezete szerint,
kérem kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatokat hozta:

57/2012. (IV. 05.) ÖH.
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Alapító
Okiratának módosítása
Határozat
Alapító Okirat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 7. §-a 8. § (4) –
(5) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.)
Kormányrendelet 5. §-a, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
91. § b) pontja, a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 104. §
(1) bekezdés a) pontja, valamint az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a alapján
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Alapító
Okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint megállapítja és
jóváhagyja:
1.) A költségvetési szerv
Neve: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye
Székhelye: 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.
2.) Jogszabályban meghatározott közfeladata:
I. Egészségügyi szolgáltatások:
A. Egészségügyi alapellátás:
A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védınıi ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
A helyi önkormányzat biztosítja a tulajdonában vagy használatában levı járóbeteg-szakellátást,
illetıleg fekvıbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények mőködését.
A beteg lakóhelyén, illetve annak közelében biztosítani kell, hogy választása alapján igénybe vehetı,
hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, nemétıl, korától és betegsége természetétıl függetlenül
folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön.
Az alapellátás célja
a) az ellátott lakosságra vonatkozó, az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 79. § szerinti
megelızı tevékenység;
b) az egyén
ba) egészségi állapotának figyelemmel kísérése, valamint egészségügyi felvilágosítása és nevelése,
bb) külön jogszabályban meghatározott kompetencia keretében történı gyógykezelése, gondozása
és rehabilitációja az adott diagnosztikus és terápiás háttér mellett,
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bc) szakorvoshoz történı irányítása a betegség megállapítása, kezelési terv készítése vagy terápiás
ellátás céljából,
bd) gyógykezelése, házi ápolása és rehabilitációja a kezelıorvos által javasolt terápiás terv alapján;
c) szükség esetén a bb) és a bd) alpontban foglaltaknak a beteg otthonában történı ellátása, illetıleg
a beteg otthonában végzendı szakorvosi konzílium kérése.
1. Védınıi szolgálat:
A védınıi szolgálat feladata – az egészségügyi alapellátás részeként – az egészségnevelés, tanácsadás
és a gondozás. A családok egészségének megırzése, a betegség kialakulásának megelızése, valamint
az egészség helyreállítása céljából fejti ki tanácsadó, egészségnevelı, gondozási tevékenységét.
2. Anya-, gyermek- és csecsemıvédelem
Az iskola–egészségügyi szolgálat és az ifjúság-egészségügyi szolgálat alapfeladata az iskolás
korosztály (3-18 éves) pszichés és szomatikus fejlıdésének rendszeres figyelemmel kísérése, akut
egészségügyi ellátása. A tanulók egészségügyi ellátásán kívül környezet-egészségügyi, élelmezésegészségügyi, balesetvédelmi, egészségnevelési és pályaválasztási tanácsadási feladatokat is végez.
3. Szájhigiénia
4. Ügyeleti ellátás
Az ügyeleti rendszer a napi munkarenden kívül bekövetkezı sürgısségi esetekben a 88-92. §-ok
szerinti egészségügyi ellátás folyamatos igénybevételének lehetıségét biztosítja.
Az ügyeleti ellátás célja az egészségügyi szolgáltatók napi munkarend szerinti munkaidı
befejezésének idıpontjától a következı napi munkarend szerinti munkaidı kezdetéig a beteg
vizsgálata, egészségi állapotának észlelése, alkalomszerő és azonnali sürgısségi beavatkozások
elvégzése, illetıleg fekvıbeteg-gyógyintézetbe történı sürgısségi beutalása, valamint a külön
jogszabályokban meghatározott eljárásokban való részvétel.

B. Járóbeteg-szakellátások:
Az általános járóbeteg-szakellátás a beteg folyamatos ellátását, gondozását végzı orvos beutalása vagy
a beteg jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalomszerő egészségügyi
ellátás, továbbá fekvıbeteg-ellátást nem igénylı krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi
gondozás. Az általános járóbeteg-szakellátást a beteg egészségi állapotának veszélyeztetése nélkül,
rendszeres tömegközlekedés igénybevételével megközelíthetıen (a továbbiakban: lakóhelyének
közelében) kell biztosítani.
A járóbeteg szakellátás feladata
a) a megelızı tevékenység,
b) az egyes betegek gyógykezelése, szakorvosi gondozása, ideértve az otthoni szakápolás
elrendelését és a rehabilitációt is,
c) szakorvosi konzíliumok elvégzése, szükség esetén a beteg otthonában is,
d) speciális szakmai, diagnosztikus, illetve terápiás háttér szükségessége esetén a beteg - vizsgálatát
követı - más járóbeteg-szakrendelésre vagy szakambulanciára történı beutalása,
e) a járóbeteg-szakellátás kompetenciakörébe tartozó olyan egyszeri vagy kúraszerő beavatkozások
végzése, amelyeket követıen meghatározott idejő megfigyelés szükséges,
f) intézeti hátteret igénylı ellátás szükségessége esetén a beteg fekvıbeteg-gyógyintézetbe történı
beutalása.
Az általános járóbeteg-szakellátás mellett a betegségek gyakorisága alapján meghatározott
lakosságszámra - a külön jogszabályban foglaltak szerint - biztosítani kell speciális diagnosztikai és
terápiás háttérrel mőködı járóbeteg-szakellátást (a továbbiakban: speciális járóbeteg-szakellátás).
a.) Reumatológia szakrendelés
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b.) Fizioterápia és gyógytorna
c) Szemészet
d) Nıgyógyászat
e.) Kardiológia
f.) Bırgyógyászat
g.) Pszichiátria
e.) Diagnosztikai tevékenység: J0-ás laboratórium (mintavételi hely)
II. Szociális alap- és szakosított ellátások:
A. Az idıskorúak alap- és nappali ellátásának biztosítása:
a.) Étkeztetés:
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezésérıl kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti
jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk miatt.
Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelıen megszervezhetı az étel
a) kiszolgálásával egyidejő helyben fogyasztással,
b) elvitelének lehetıvé tételével,
c) lakásra szállításával.
Ha az étkezésben részesülı személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára - a
népkonyha kivételével - az ellátást igénybe vevı részére diétás étkeztetést kell biztosítani.
b.) Házi segítségnyújtás:
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevı személy saját lakókörnyezetében kell
biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell
a) az alapvetı gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek
megtartásában való közremőködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelızésében, illetve azok elhárításában való
segítségnyújtást.
Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi
segítségnyújtást végzı személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történı ellátást.
A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevı önálló életvitelének fenntartását
- szükségleteinek megfelelıen - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
A házigondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevı fizikai,
mentális, szociális szükséglete
a) saját környezetében,
b) életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelıen,
c) meglévı képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.
A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen
a) az ellátást igénybe vevıvel segítı kapcsolat kialakítása és fenntartása,
b) az orvos elıírása szerinti alapvetı gondozási, ápolási feladatok ellátása,
c) közremőködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában,
d) közremőködés az ellátást igénybe vevı háztartásának vitelében,
e) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevınek a környezetével való kapcsolattartásában,
f) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevıt érintı veszélyhelyzet kialakulásának megelızésében, a
kialakult veszélyhelyzet elhárításában,
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g) részvétel az egyéni és csoportos szabadidıs, foglalkoztató és rehabilitációs programok
szervezésében,
h) az ellátást igénybe vevı segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban,
i) az elıgondozást végzı személlyel való együttmőködés,
j) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történı beköltözés segítése.
A házigondozó a házi segítségnyújtás során együttmőködik az egészségügyi és szociális alap- és
szakellátást nyújtó intézményekkel.
c.) Idısek nappali ellátása (Idısek Klubja):
Nappali ellátást nyújtó intézmény, a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására
részben képes idıskorúak napközbeni gondozására szolgál. Az Idısek Klubjába felvehetı az a 18.
életévét betöltött személy is, aki egészségi állapotára tekintettel szociális és mentális támogatásra
szorul.
d.) Jelzırendszeres házi segítségnyújtás
A jelzırendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élı, egészségi állapotuk és szociális
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelı használatára képes idıskorú vagy
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett
felmerülı krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
A jelzırendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell
a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történı
haladéktalan megjelenését,
b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések
megtételét,
c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.
A jelzırendszeres házi segítségnyújtás megszervezéséhez biztosítani kell
a) a segélyhívásokat fogadó diszpécserközpontot,
b) a segítségnyújtást végzı gondozókat foglalkoztató olyan szakmai központot vagy központokat,
amelyek a teljes ellátási terület vonatkozásában biztosítják a gondozónak a (4) bekezdés szerinti
idıtartamon belüli helyszínre érkezését.
Egy szakmai központ keretében legalább 40, a segélyhívó készülék megfelelı használatára képes
idıskorú vagy fogyatékos személy, illetve pszichiátriai beteg otthonában kell segélyhívó készüléket
elhelyezni. A diszpécserközpontot úgy kell kialakítani, hogy annak folyamatos mőködése és
elérhetısége biztosított legyen. Egy diszpécserközpont több szakmai központ ellátási területérıl
fogadhat segélyhívásokat.
A jelzırendszeres házi segítségnyújtás mőködtetéséhez biztosítani kell
a) a mőszaki rendszer körében az ellátottnál elhelyezett segélyhívó készüléket, jelzést továbbító
berendezést, a jelzés fogadására alkalmas vevıberendezést, továbbá ügyeleti személyi számítógépet
ügyeleti szoftverrel,
b) a gondozó saját felszerelése körében mobiltelefont, készenléti táskát, továbbá a gyors helyszínre
érkezéshez szükséges feltételeket.
B. Családsegítı szolgáltatás
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre
szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezetı okok megelızése, a krízishelyzet
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megırzése céljából nyújtott szolgáltatás.
A Fenntartott Intézmény a családsegítés körében biztosítja:
a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
b) az anyagi nehézségekkel küzdık számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a
szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
c) a családgondozást, így a családban jelentkezı mőködési zavarok, illetve konfliktusok
megoldásának elısegítését,
d) közösségfejlesztı, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését,
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e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal
küzdık, a fogyatékossággal élık, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a
kábítószer-problémával küzdık, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére
tanácsadás nyújtását,
f) a családokon belüli kapcsolaterısítést szolgáló közösségépítı, családterápiás, konfliktuskezelı
mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élı családokat segítı
szolgáltatásokat.
A családsegítés keretében végzett tevékenységnek - a szolgáltatást igénybe vevı érdekében, mások
személyiségi jogainak sérelme nélkül - a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevı
környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha
a) a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és
b) a kiskorú érdekei - a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül - e szolgáltatás keretében is
megfelelıen biztosíthatók.
A jelzırendszeres házi segítségnyújtás megszervezéséhez biztosítani kell
a) a segélyhívásokat fogadó diszpécserközpontot,
b) a segítségnyújtást végzı gondozókat foglalkoztató olyan szakmai központot vagy központokat,
amelyek a teljes ellátási terület vonatkozásában biztosítják a gondozónak a (4) bekezdés szerinti
idıtartamon belüli helyszínre érkezését.
Egy szakmai központ keretében legalább 40, a segélyhívó készülék megfelelı használatára képes
idıskorú vagy fogyatékos személy, illetve pszichiátriai beteg otthonában kell segélyhívó készüléket
elhelyezni. A diszpécserközpontot úgy kell kialakítani, hogy annak folyamatos mőködése és
elérhetısége biztosított legyen. Egy diszpécserközpont több szakmai központ ellátási területérıl
fogadhat segélyhívásokat.
A jelzırendszeres házi segítségnyújtás mőködtetéséhez biztosítani kell
a) a mőszaki rendszer körében az ellátottnál elhelyezett segélyhívó készüléket, jelzést továbbító
berendezést, a jelzés fogadására alkalmas vevıberendezést, továbbá ügyeleti személyi számítógépet
ügyeleti szoftverrel,
b) a gondozó saját felszerelése körében mobiltelefont, készenléti táskát, továbbá a gyors helyszínre
érkezéshez szükséges feltételeket.
A családsegítés az Szt. 64. §-ának (2) bekezdésében meghatározott jelzırendszer mőködtetése körében
a) a jelzésre köteles szervezeteket felhívja a veszélyeztetettség jelzésére, krízishelyzet észlelése
esetén az arról való tájékoztatásra,
b) tájékoztatja a jelzırendszerben részt vevı további szervezeteket és az ellátási területén élı
személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetıségérıl,
c) fogadja a beérkezett jelzéseket, és felkeresi az érintett személyt, illetve családot a családsegítés
szolgáltatásairól való tájékoztatás érdekében,
d) a veszélyeztetettség, illetve a krízishelyzet megszüntetése érdekében megteszi a szükséges
intézkedéseket,
e) az intézkedések tényérıl tájékoztatja a jelzést tevıt,
f) folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztetı
körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szociális ellátások és szociális
szolgáltatások iránti szükségleteit.
A családsegítés az Szt. 64. §-ának (4) bekezdésében meghatározott feladatai körében
a) szociális és egyéb információs adatokat győjt az ellátást igénybe vevı megfelelı tájékoztatása
érdekében,
b) pszichológiai, jogi és egyéb tanácsadást szervez,
c) szervezi az aktív korú nem foglalkoztatott személyek együttmőködési programját,
d) közösségfejlesztı, valamint egyéni és csoportos terápiás programokat szervez (üdültetés,
táboroztatás, gyermekfelügyelet stb.) a mőködési területén élı lakosság számára,
e) segítséget nyújt az egyének, a családok kapcsolatkészségének javításához,
f) segíti speciális támogató, önsegítı csoportok szervezését, mőködtetését.
A családsegítés az alapfeladatain túl speciális szolgáltatásokat is nyújthat.
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A családsegítés társulás keretében történı ellátása esetén az egy fıállású családsegítıre jutó
települések száma a létszámelıírás együttes figyelembevétele mellett sem lehet több ötnél.
III. Gyermekjóléti szolgáltatás:
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védı speciális személyes szociális szolgáltatás,
amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és
lelki egészségének, családban történı nevelkedésének elısegítését, a gyermek veszélyeztetettségének
megelızését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek
visszahelyezését.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történı
nevelésének elısegítése érdekében
a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlıdését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a
támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
b) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros
szenvedélyek megelızését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
c) a szociális válsághelyzetben lévı várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása,
valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehetı ellátáshoz való hozzájutás
szervezése,
d) a szabadidıs programok szervezése,
e) a hivatalos ügyek intézésének segítése.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelızése érdekében
a) a veszélyeztetettséget észlelı és jelzı rendszer mőködtetése, a nem állami szervek, valamint
magánszemélyek részvételének elısegítése a megelızı rendszerben,
b) a veszélyeztetettséget elıidézı okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
c) az a) pontban, valamint a 17. § (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és intézményekkel
való együttmőködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
d) tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél mőködı inkubátorokból, illetve abba a gyermek
örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történı elhelyezésének lehetıségérıl.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
a) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: családgondozás) a
gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkezı mőködési zavarok ellensúlyozása,
b) a családi konfliktusok megoldásának elısegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a
kapcsolattartás esetében,
c) az egészségügyi és a szociális ellátás - különösen a családsegítı szolgáltatás -, valamint a
hatósági beavatkozás kezdeményezése,
d) javaslat készítése a veszélyeztetettség mértékének megfelelıen
da) a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történı
nyújtására,
db) a gyermek családjából történı kiemelésére, a leendı gondozási helyére vagy annak
megváltoztatására.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében
a) a családgondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi
szakszolgáltatást végzı intézménnyel együttmőködve - a család gyermeknevelési körülményeinek
megteremtéséhez, javításához, a szülı és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
b) utógondozó szociális munka (a továbbiakban: utógondozás) biztosítása - az otthont nyújtó
ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végzı intézménnyel együttmőködve - a
gyermek családjába történı visszailleszkedéséhez.
3. Alaptevékenysége:
Szakfeladatrend besorolás:
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862000
862102
862211
862212
862301

Járóbeteg- ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Járóbetegek gyógyító szakellátása
Járóbetegek rehabilitációs szakellátása
Fogorvosi alapellátás

869031
869037
869041
869042
881000
881011
881090
889201
889921
889922
889923
889924

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
Fizikoterápiás szolgáltatás
Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Idısek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex támogatása
Idısek nappali ellátása
Idısek, fogyatékossággal élık egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül
Gyermekjóléti szolgáltatás
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzırendszeres házi segítségnyújtás
Családsegítés

4.) Mőködési területe: Lajosmizse város és Felsılajos község közigazgatási területe Lajosmizse és
Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulása társulási
megállapodása alapján.
5.) Alapítói jogokkal felruházott irányító szervének
Neve: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete
Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1.
6.) Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mőködı költségvetési szerv.
7.) Pénzügyi, gazdasági feladatait ellátó önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv:
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete
8.) Vezetıjének kinevezési rendje:
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – pályázat alapján – a jogszabályban
megállapított képesítési követelményeknek megfelelı intézményvezetıt nevez ki. A kinevezés
legalább 5 év és legfeljebb 10 év határozott idıre szól.
9.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapvetıen közalkalmazott,
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.

melyekre

a

közalkalmazottak

Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. törvény
(pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
10.) Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog:
A vagyongazdálkodás szabályait Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
mindenkori hatályos, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendelete
szabályozza. A tulajdonjog Lajosmizse Város Önkormányzatáé, a használati jog a költségvetési
szervet illeti meg, a gazdálkodási jogot a költségvetési szerv a részére jóváhagyott költségvetés erejéig
gyakorolhatja.
11.) Vállalkozási tevékenysége:
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Az intézmény-eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében- korlátozott mértékben
vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alaptevékenységét és az
ebbıl fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása kizárólag az ideiglenesen szabad helyiségek
hasznosítására, valamint szolgáltatások értékesítésére terjedhet ki, azzal a megkötéssel, hogy azokat
csak az alaptevékenységéhez kapcsolódóan végezheti. Vállalkozási tevékenysége arányának felsı
határa a szerv kiadásaiban: 33%
12.) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 2012. április 30. napán lép
hatályba. A hatálybalépéssel egyidejőleg hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Alapító Okiratáról szóló 27/2012. (II.21.) ÖH.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. április 5.

Basky András polgármester: Aki elfogadja az elıterjesztés II. határozat-tervezetét azzal a
módosítással, hogy a határozat-tervezet egészüljön ki, azzal, hogy „a szükséges szerzıdésmódosításokat tegye meg” kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatokat hozta:
58/2012. (IV. 05.) ÖH.
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Alapító
Okiratának módosításával összefüggı intézkedések
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Lajosmizse Város
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének intézményvezetıjét, hogy
az Alapító Okirat módosításával összefüggı intézkedéseket, szükséges szerzıdés-módosításokat tegye
meg.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. április 5.

Basky András polgármester:
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megköszönöm a jelenlevık
részvételét, mindenkinek kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok, a mai rendkívüli ülésünket
ezennel berekesztem 13.20 órakor.
K.mf.

Basky András sk.
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin sk.
jegyzı

