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Elıterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére
Tárgy: Háziorvosi rendelı biztosítása dr. Svébis János részére az Egészségház épületében
Iktatószám: I/9040/4/2012.

Tisztelt Képviselı-testület!
A Képviselı-testület 2012. április 26-i ülésén tárgyalta dr. Svébis János részére az
Egészségház épületében háziorvosi rendelı kialakításának lehetıségeit. Az akkori elıterjesztésben
felvázolásra került, hogy az épület bıvítésére és az épületen belül új rendelı kialakítására nincs
lehetıség. Az azóta eltelt idıszakban módosult az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges
minimumfeltétekrıl szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet, amely már a JO-ás laboratórium
vonatkozásában csak a szükséges helyiségeket határozza meg, alapterületüket azonban nem.
Fenti jogszabály módosítását követıen megkerestük Dr. Pálffi Marianna kistérségi
Tisztifıorvost és kértük állásfoglalását, illetve javaslatát arra vonatkozóan, hogy a J0-ás mintavételi
hely kisebb alapterületen kialakítható-e, illetve az átalakítható-e oly módon, hogy az mind a
mintavételi hely, mind a háziorvosi tevékenységnek megfelelı legyen. A Tisztifıorvos Asszony
válaszát tartalmazó levél az elıterjesztés 1. melléklete.
Az elıterjesztés 2. melléklete tartalmazza Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezetı Asszony
tájékoztatását a rendelı kialakításával kapcsolatban, valamint az rendelı kialakításának elképzelésével
kapcsolatos vázlatos tervrajzot. Az átalakításra vonatkozó árajánlatok a Bizottsági, illetve a Képviselıtestületi ülésen kerülnek kiosztásra.
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé.
Határozat-tervezet
.../2012. (…) ÖH.
Háziorvosi rendelı kialakítása
az Egészségház épületében
Határozat
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a G & S
Ingatlanközvetítı Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (tevékenységet végzı orvos: dr. Svébis
János háziorvosi tevékenységét Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonát képezı
épületben 6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 104-106. (továbbiakban: Egészségház) folytassa.
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztés 1. melléklete
szerinti vázrajz alapján a háziorvosi rendelı kialakítását támogatja.
3.) Az új rendelı kialakításának feltételei:…………………………………………………..
Lajosmizse, 2012. október 19.
Basky András sk.
polgármester
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