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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
Önkormányzati Bizottsága 2019. április 08-án, (hétfőn) délután 15.55 órakor 
Lajosmizse Város Önkormányzat Dísztermében megtartott  n y í l t bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Belusz László bizottság elnöke 

Sebők Márta  bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné bizottság tagja 
   Varga Mária  bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 

Borbély Ella   bizottság tagja 
 

Dóka-Mezei Anett bizottsági tag már az előző bizottsági ülésről eltávozott. 
 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Sápi Tibor alpolgármester 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi ref. 
      Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
      Farkasné Őze Angéla Pü. Iroda irodavez. 
      Orbán Antal települési képviselő 
      Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
      Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
      Dodonka Csaba tanácsos 
      Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
      Suba Benedek mb. IGSZ vezető 
      Meleg Sándor EGYSZI int. vez. helyettes 
      dr. Faragó Viktor Gyermekjóléti Szolg.vez. 
      Heczendorferné Deák Ágnes 
 
       
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
 
Belusz László ÖB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
nyílt ülésünk határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból 6 fő van jelen, Dóka-Mezei 
Anett az előző bizottsági ülésről eltávozott.  
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e valakinek módosításra, illetve 
kiegészítésre javaslata? Nincs. Nekem az a javaslatom, hogy először a meghívó 
szerinti 3./ napirendi pontot (Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatai ellátásának értékelése) tárgyalja a bizottság, majd a Zárt ülés következzen, s 
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utána pedig a meghívó szerinti nyílt ülési napirendi pontokat. Aki ezzel a módosítással 
elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Előterjesztő 

Nyílt ülés 
 
1./ Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi  Basky András 
     feladatai ellátásának értékelése    polgármester 
       

Zárt ülés 
 
 
1./ Elismerő oklevél adományozása    Basky András 
         polgármester 
 
2./ Első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelem I.  Belusz László 
         ÖB elnök 
3./ Első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelem II.  Belusz László 
         ÖB elnök 
4./ Lajosmizse Város Díszpolgára kitüntető címre érkezett Belusz László 
     javaslat véleményezése      ÖB elnök 
5./ Szakmai kitüntető díjakra beérkezett javaslatok vélemé- Belusz László   
     nyezése        ÖB elnök 
 
 

Nyílt ülés 
 
2./ Sport és közművelődési tevékenységet végző szerveze- Belusz László 
     tek pályázati felhívására beérkezett pályázatok értékelé- ÖB elnök 
     se 
 
3./ Szilágyiné Drabant Anikó szolgálati lakás iránti kérelme Belusz László 
         ÖB elnök 
4./ Az alapellátásban dolgozó orvosok 2018. évi szakmai  Basky András 
      beszámolója       polgármester 
5./ Egyebek 
 
 
1./ Napirendi pont 
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 
értékelése 
Belusz László ÖB elnök 
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A beszámolóból láthatjuk a demográfiai mutatókat. 
A családvédők legelső foka, hogy megelőzzük a problémákat és a megfelelő 
szolgáltatást tudják nyújtani. Megállapítható, hogy alacsony iskolai végzettségűek 
közül kerülnek ki a segítségre szorulók. 
Ezt a beszámolót nagyon szépen megköszönöm, s azt a munkavégzést, amit végeznek, 
nem könnyű feladat ez, hogy a hátrányos helyzetű emberekkel foglalkozni és segíteni. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A gyermekvédelmi törvény rendelkezései alapján nagyon sokféle szervezet érintett. 
Ezeket az adatokat a gyermekvédelmi konferencián a kollégák igyekeztek bemutatni. 
A TOP-os pályázat nagyon sokféle eszközlehetőséget adott a prevencióban. 2017. 
december 31-vel kezdődött ez a pályázat.  
Kiemelést érdemel, hogy a jelzőrendszernek nagyon nagy jelentősége van. Nagyon 
fontos, hogy a gyermekek krízis helyzetében mi mindent tudnak megtenni a kollégák.  
Kitisztult, hogy mi a gyermekjóléti szolgálat és a gyermekjóléti központnak a feladata. 
Nagyon szép együttműködések vannak e két szervezet között. Itt vannak a kollégák, 
dr. Faragó Viktor a Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, és Meleg Sándor az Intézmény 
igazgatóhelyettese, kérem, kapjanak szót. 
Meleg Sándor EGYSZI igazgató helyettese 
A családsegítő szolgálatok átalakítását az elmúlt évben sikerült megvalósítani. Az üres 
helyekre nem találunk szociális munkást. 
A jelzőrendszeres szolgáltatásnak nagyon sok gyakorlati hasznát tapasztaljuk. Nagyon 
sok esetben sokkal korábbi szakaszban kapunk jelzést. 
A kórházi szociális munkásokkal nagyon jó szakmai munkát sikerült kialakítani. 
A TOP-os projekt keretében nagyon sok olyan programot tudunk megvalósítani, amit a 
gyermekek körében tudunk hasznosítani. Nagyon sok olyan gyermek van, aki bejön 
ezekre a programokra, rajtuk keresztül megismerjük ezt a társadalmi réteget, amiben 
ők működnek.  
Köszönöm minden egyes jelzőrendszeri tagnak a munkáját, mert a hatékony munka jó 
eredményre vezet egy-egy család érdekében. 
Nagyon szoros munkakapcsolat van a Hivatal munkatársaival is a pályázat kapcsán. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Szeretném megköszönni, hogy az óvodáskorú gyermekeket is be lehet vonni a 
pályázatba. Az „OVI-Zsaru program nagyon jó volt, örülök, hogy újra meg fog 
valósulni, mert jó, ha a gyermekek megtanulják azt, hogy kivel állnak szóba. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Május 3-án indul az „Ovi-Zsaru” program. 
Sebők Márta PEB elnök 
2018-ban miért ilyen magas a kedvező étkezésben részesülők száma?  
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Az IGSZ-be elmegy a szülő, és nyilatkozik, hogy fizetős, vagy nem fizetőssé válik a 
gyermeke. Ezt az Államkincstár ellenőrizheti. Akinek a jövedelme alacsonyabb a 
meghatározottnál, az nem fizetős, aki pedig aláírja, hogy az ő jövedelme magasabb, 
akkor az fizet havonta. 
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Borbély Ella ÖB elnök 
A gyermekétkeztetésre jogosultságnál magas jövedelem határ van megállapítva, 
130.000.- Ft/fő, ez a minimálbér, s annál kevesebb fizetése nem nagyon van senkinek, 
aki dolgozik. A nagy családosoknál alanyi jogon jár a kedvezmény. 
Suba Benedek mb. IGSZ vezető 
Az iskolánál szegénységi alapon nem fizetnek az étkezésért. 
Sebők Márta PEB elnök 
Hátrányos helyzetű 400 fő, ez mit jelent? 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Az általános iskola 8 osztályát, aki nem végezte el, tehát itt a jövedelem és az iskolai 
végzettséget kell figyelembe venni. Sokan be sem jönnek bejelenteni, hogy hátrányos 
helyzetűek. 
Meleg Sándor EGYSZI igazgatóhelyettes 
Ha nincs a szülőnek közvetlen előnye, hogy halmozottan hátrányos helyzetű, akkor 
még inkább nem jön be jelenteni a halmozottan hátrányos helyzetet, és a hátrányos 
helyzetet sem. 
Sebők Márta PEB elnök 
Miért nem jön be a gyermek az ebédért? 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezető 
Ennek az ebédnek az előállítása óriási nagy erőforrást igényel. Mindenki teszi a dolgát, 
de arra nem képesek az arra jogosultak, hogy bejöjjenek az ebédért. Ez mégiscsak 
felháborító. Aki az igényre jogosult, az igényli, de nem viszi el, van olyan, aki jogosult 
lenne rá, de nem is igényli. 
A Magyar Kormány szempontjából ez egy nagyon nagy gesztus, hogy nincs éhező 
gyermek ezáltal, viszont ezeket a pénzeket át kellene csoportosítani például a nyári 
táboroztatásra, nem a nyári gyermekétkeztetésre kellene fordítani, az év további 
szakában pedig fejlesztésekre, mentálhigiéniai tanácsadásokra kellene odatenni.  
Belusz László ÖB elnök 
Mennyien vannak még olyanok, akik nem mernek jelentkezni ebédigénylésre, mert 
szégyellik a hátrányos helyzetüket? 
dr. Faragó Viktor Gyermekjóléti Szolgálat vezetője 
Van olyan szegregált területen élő, aki azt mondja, hogy inkább főz és nem kéri a 
nyári étkeztetést. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még kérdés? Nincs. 
Köszönöm a beszámolót, sok sikert kívánok a munkához. Elfogadásra javaslom. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
32/2019. (IV. 08.) ÖB hat. 
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi  
feladatai ellátásának értékelése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
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   letnek az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi felada- 
   tai ellátásának értékelését. 
   Határidő: 2019. április 11. 
   Felelős:     ÖB 
 
Belusz László ÖB elnök 
Most az Önkormányzati Bizottság nyílt ülését szüneteltetjük 16.25 órától, s munkánkat 
a továbbiakban zárt ülés keretben folytatjuk. 
 
Zárt ülés  kezdete: 16.30 óra 
Zárt ülés vége:        16.55 óra 
 
 
………. Kihagyva a  zárt ülés kihagyandó anyagát ………. 
 
 
 
Nyílt ülés folytatása: 17.00 óra 
 
2.) Egyebek 
Belusz László ÖB elnök 
Az Egyebek napirenddel folytatjuk. 
Van-e valakinek a nyílt ülés egyebekben hozzászólása, bejelentenivalója? 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Bodor József úr megkeresett bennünket. A határoknak a bejárásával a régi dolgokat 
szeretnék feleleveníteni. Amiért megkerestek bennünket, hogy mi is szervezzük ezt a 
határjárást. Ez május 4-i gyalogtúra lenne. Kellene egy olyan döntés, hogy az 
Önkormányzat elfogadja, támogatja. 
Sápi Zsomborné ÖB tag 
Czigány Mária pedagógus szívesen túrázik a gyermekekkel, javaslom, hogy őt is be 
lehetne vonni ebbe a túrázásba. 
Basky András polgármester 
Ennek én úgy gondolom, hogy nincs semmi akadálya. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Írok egy levelet, amit a honlapra fel lehet tenni. 
 
 
3./ Napirendi pont 
Sport és közművelődési tevékenységet végző szerveztek pályázati felhívására 
beérkezett pályázatok értékelése és egyéb szervezetek támogatására javaslat 
Belusz László ÖB elnök 
Két pályázat érkezett be a Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület részéről 
3.600.000.- Ft összeggel, és a Mizse Kézilabda Club részéről 6.000.000.- Ft összeggel. 
A rendelkezésre álló keretösszeg 8.300.000.- Ft. Kérdés, hogy a hiányzó összeget 
hozzá tudjuk tenni, vagy a 8.300.000.- Ft-ot tudjuk szétosztani. 
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Basky András polgármester 
Ezt az összeget tudtuk beletenni a költségvetésbe. 
Belusz László ÖB elnök 
Én azt tudom javasolni, hogy a Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület kapjon 
3.300.000.- Ft-ot, a Mizse Kézilabda Club pedig 5.000.000.- Ft-ot. Kérdés, észrevétel 
van-e ezzel kapcsolatban? 
Sápi Zsomborné ÖB  tag 
A Mizse Kézilabda Club gyermekeket versenyeztet, nem tudom, hogy miből tudja 
megfinanszírozni a költségeit. 
Belusz László ÖB elnök 
Polgármester úr is elmondta, hogy nincs több keret, ennyit lehet erre a célra 
szétosztani. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozta: 
41/2019. (IV. 08.) ÖB hat. 
Javaslat sportszervezetek támogatására 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága a 
határozat mellékletében szereplő táblázatban foglaltak szerint javasolja Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a sport szervezetek részére 
rendelkezésre álló 2019. évi keretösszeg felosztását. 
 
Felelős: Önkormányzati Bizottság 
Határidő: 2019. április 11. 
 
 
 
 

41/ 2019. (IV. 08.) ÖB Határozat melléklete 
 

 
Sorszám Megnevezés 

Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-
testületének Önkormányzati 

Bizottságának javaslata 

Támogatás 
jellege 

1. Fekete István 
Általános Iskolai 
Sportegyesület 

3.300.000.-  Működési 
támogatás 

2. Mizse Kézilabda 
Club 

5.000.000.- Működési 
támogatás 

Összesen: -  Ft - 
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Belusz László ÖB elnök 
A Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Lajosmizsei Csoport szeretne 
kapni 300.000.- Ft támogatást, az Őszikék Nyugdíjas Klub pedig 200.000.- Ft 
támogatást. A keretösszeg 400.000.- Ft. A javaslatom, hogy a Mozgáskorlátozottak 
Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Lajosmizsei Csoportja is kapjon 200.000.- Ft, illetve 
az Őszikék Nyugdíjas Klub is kapjon 200.000. –Ft támogatást. Kérdés, észrevétel van-
eezzel kapcsolatban? Nincs. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
42/2019. (IV. 08.) ÖB hat. 
Javaslat közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatására 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága a 
határozat mellékletében szereplő táblázatban foglaltak szerint javasolja Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a közművelődési tevékenységet 
végző szervezetek részére rendelkezésre álló 2019. évi keretösszeg felosztását. 
 
Felelős: Önkormányzati Bizottság 
Határidő: 2019. április 11. 
 

42/ 2019. (IV. 08.) ÖB Határozat melléklete 
 
 

Sorszám Megnevezés 
Lajosmizse Város 

Önkormányzata Képviselő-
testületének Önkormányzati 

Bizottságának javaslata 
1. Mozgáskorlátozottak 

Bács-Kiskun Megyei 
Egyesülete 

Lajosmizsei Csoport 

200.000.- 

2. Őszikék Nyugdíjas 
Klub 

200.000.- 

Összesen: -  Ft 
 

 
 
                                                                                                       
3./ Napirendi pont 
Szilágyiné Drabant Anikó szolgálati lakás iránti kérelme 
Belusz László ÖB elnök 
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Szilágyiné Drabant Anikó a „Meserét” Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsőde munkatársa kérelemmel fordult a T. Bizottság felé, amely kérelem az 
előterjesztés melléklete. 
A kérelemben leírja, hogy további két évre bérbe szeretné venni a Lajosmizse, Dózsa 
György út 102/A. 1. számú önkormányzati tulajdonú szolgálati lakást az 
önkormányzattól. A kérelmező fenti szolgálati lakást 2014. május 01. óta bérli, saját 
lakással nem rendelkezik, és gyermekét egyedül neveli. A bérleti szerződése 2019. 
április 30-án lejár. 
Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Nincs. Elfogadásra javaslom. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
43/2019. (IV.08.) ÖB hat. 
Szilágyiné Drabant Anikó szolgálati lakás iránti kérelme 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága Szilágyiné 
Drabant Anikó kérelmét elfogadja és 2019. május 01. napjától engedélyezi a 
Lajosmizse, Dózsa György út 102/A 1. számú önkormányzati szolgálati lakás 
bérbeadását 2021. április 30-ig. 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága megbízza a 

polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
 
 
     Felelős: Önkormányzati Bizottság, polgármester 

Határidő: 2019. április 08. 
 
 
4./ Napirendi pont 
Az alapellátásban dolgozó orvosok 2018. évi szakmai beszámolója 
Belusz László ÖB elnök 
Minden évben kötelező az alapellátásban dolgozó orvosoknak a beszámolót 
benyújtani. Ezt az idén is megtették. 
A beszámolóból látható, hogy Svébis doktor úr 2379 fő ellátását végzi, Góhér 
doktornő 1781 fővel látja el a munkáját. A szűrővizsgálatokat jelölte meg, hogy 
ezen szűrővizsgálatok száma megemelkedett. Hátrányos helyzetűnek látja a 
várólista hosszadalmasságát.  
dr. Jankahidy Andrea  háziorvos kirészletezte a korcsoport szakellátottainak számát. 
Gyógytornász és reumatológus pótlását jelölte meg. 
dr. Szabó Béla előnyben részesítette az új alapellátást, melyben láthatja, hogy ki az, 
aki kiváltotta a gyógyszerét, amit ő felírt. 
dr. Gócz Irén  háziorvos jelölt meg egy dolgot, hogy jó lenne, hogy ha az ügyeleten 
lévő informatikai rendszer összeköttetésbe lenne a saját rendszerükkel, és így 
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hétvégén láthatná, hogy milyen ellátásában részesültek a betegek. 1700 fő ellátását 
végzi. 
dr. Marton Rozália  háziorvos 1554 fő ellátását végzi. Véleménye szerint az 
probléma, hogy sokan úgy mennek orvoshoz, hogy interneten tájékozódnak. A 
betegek orvosnak képzelik magukat és nem ragaszkodnak az általuk 
elmondottakhoz. 
dr. Takács Vilmos gyermekorvos a kommunikáció hiányában látja a betegséget 
kialakulásának nagy részét. 
dr. Rónay Zsolt gyermekorvos 1195 fő ellátását végzi. Azt tapasztalja, hogy sok 
esetben indokolatlanul is elmennek az emberek orvoshoz 
dr. Dutkon Alexandra fogszakorvos leírta, hogy miket végez. Statisztikai adatokat 
táblázatos formában ismertette. 
dr. Dénes Zsolt fogszakorvos az iskolai fogászatot jelölte meg problémás dologként, 
hogy akiket az ellenőrzés során visszarendelünk, kevésen jönnek vissza betömetni a 
fogaikat. Örömteli, hogy az óvodás gyermekek nagyon várnak minket, kimegyünk a 
helyszínre. 
dr. Nulinek Ágnes fogszakorvos 3815 fővel látja el a munkáját, részletezte, hogy 
179 fő esetében foghúzással tudta megoldani a problémát. 
Sebők Márta ÖB tag 
Helyesnek tartom, hogy dr. Jankahidy Andrea a reumatológiai szakrendelés óradíját 
bővíteni szeretné, mert hosszú a várakozási idő. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Szerdai napokon Nádas főorvos asszony rendel. Örüljünk neki, hogy van egyetlen 
egy reumatológus szakorvosunk, aki a lajosmizsei betegeket ellátja. Ezt pályázat 
formájában ki fogjuk dolgozni, orvosi szakvéleményeket kell csatolni, hogy milyen 
megoldásokat találunk. Reumatológiai szakorvost nehéz találni.  Azért annyiban 
szerencsések vagyunk, hogy annyi időt nem kell várni egy-egy szakrendelésre, mint 
Kecskeméten. 
 
Borbély Ella bizottsági tag 17.25 órakor távozott a bizottsági ülésről, a bizottság a 
továbbiakban 5 fővel határozatképes. 
 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még kérdés az orvosi beszámolóval kapcsolatban? Nincs. Elfogadásra javas-    
lom az alapellátásban dolgozó orvosok 2018. évi szakmai beszámolóját. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
44/2019. (IV. 08.) ÖB hat. 
Az alapellátásban dolgozó orvosok 2018. évi  
szakmai beszámolója 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az alapellátásban dolgozó orvosok 2018. évi szakmai 
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   beszámolóját. 
   Határidő: 2019. április 11. 
   Felelős:     ÖB   
 
 
Belusz László ÖB elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója? Amennyiben nincs, 
megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem 17.30 
órakor. 
 
 
 

K.mf. 
 
 
   Belusz László s.k.    Sebők Márta s.k. 
   ÖB elnök     ÖB tagja 
         jkv. aláírója 
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