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Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 
Ikt. sz:  LMKOH/9507-6/2021. 
 
 
 
 
 

Az Önkormányzati Bizottság 2021. augusztus 10-én,  
a Városháza Dísztermében 11.45 órakor megtartott   n y í l t   bizottsági 

üléséről 
 
 
 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 

4/2021. (VIII. 10.) ÖB hat.  Járási Egészségterv jóváhagyása 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Az Önkormányzati Bizottság 2021. augusztus 10-én Lajosmizse Városháza 
Dísztermében 11.45 órakor megtartott  n y í l t   bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak: Borbély Ella  bizottság tagja   

Sebők Márta    bizottság tagja  
Bagó István  bizottság tagja 
 

Belusz László és Sápi Tibor bizottsági tagok bejelentéssel vannak távol az ülésről. 
  

 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 

Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
       
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Sebők Márta ÖB tag 
Belusz László elnök úr jelezte, hogy szabadságon van ezen a héten, ezért engem bízott 
meg az ülés vezetésével. 
Tisztelettel köszöntöm a mai  nyílt bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, 
hogy ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van. 
Belusz László az ülés jegyzőkönyvének hitelesítője, mivel szabadságon van, Borbély 
Ella bizottsági tagot javaslom megbízni a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
Borbély Ellát választotta a mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének. 
A meghívót mindenki megkapta az abban foglalt napirendi pont mindenki előtt ismert. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pont       Előadó 
1./ Járási Egészségterv jóváhagyása    Basky András  
         polgármester 
 
Sebők Márta ülésvezető 
Felkérem Józsáné dr. Kiss Irén Intézményvezető Asszonyt, hogy mondjon erről néhány 
szót. 
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Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezető 
Kecskemét pályázott, meg is nyerte. Menetközben a környező településeket is 
bekapcsolták a Járási Egészségterv programjába. A településektől érkezett 
észrevételeket beépítették ebbe a tervbe.  Kecskemét közgyűlése elfogadta, s elküldte a 
Kecskemét környéki településeknek nyilatkozattételre, jóváhagyásra. Rengeteg kutatási 
adat van benne. A javaslatokat, észrevételeket átvezették és beépítették. 
16 települést érint ez az Egészségterv. Az EFI Iroda a megvalósítója. Az ügyeleti ellátás 
alapellátás, valamennyi településnek a kötelezettsége. Kecskemét a maga és 
aglomerációban lévő települések ellátását vállalja, Lajosmizse önálló külön város. 
A Járási Egészségterv egy program, sok adat található benne. Láthatjuk a betegforgalmat 
is. Nagy a betegszám, zsúfoltság, leterheltség van. 
Kiemelendő probléma, hogy nőtt a nőgyógyászati betegek száma Lajosmizsén.  
Pozitívum, hogy ultrahangvizsgáló gép is van Lajosmizsén a nőgyógyászati 
szakrendelésen. 
Célok között benne van a praxisközösség megalakítása. Én többet vártam ettől a 
praxisközösségtől. Az volt a lényege, hogy a háziorvosok megállapodhatnak egymással 
abban is, hogy ki mikor tud ügyeletet vállalni.  Nem az a megoldás, hogy ha egyik orvos 
nem vállal ügyeletet, akkor a másik orvos sem vállalja. Ha ez a kötelezettsége, akkor 
vállalja fel az ügyeletet. 
Az Egészségterv jóváhagyható, és nagyon komoly anyag. 
Sebők Márta ülésvezető 
Köszönöm az információt. Kérdezem, hogy van-e kiegészítés, hozzászólás? Nincs. 
Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki jóváhagyásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Kecskeméti Járás Egészségterve 
2021-2026.” dokumentumot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
 
4/2021. (VIII. 10.) ÖB hat. 
Járási Egészségterv jóváhagyása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
   letnek az előterjesztés melléklete szerinti „Kecskeméti Járás  
   Egészségterve 2021-2026.” dokumentumot. 
   Határidő: 2021. augusztus 12. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
2./ Napirendi pont 
Egyebek 
Basky András polgármester 
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Egy bejelentést szeretnénk közzétenni. Pénteken, augusztus 13-án az Iskola-tó  
környékének a rendezését terveznénk 17-19.00 óra között. Ezzel párhuzamosan érdemes 
lenne közzétenni, hogy az ingatlan tulajdonosok a saját ingatlanuk környékét is tegyék 
rendbe. 
Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne részt venni az Iskola-tó környékének 
rendezési munkáiban. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Ezt nagyon jó ötletnek tartom, mert vannak olyan területek, ahol elszaporodott a 
parlagfű és a mezőgazdasági gépek nem tudják elvégezni a munkát, ott lehetne kézi 
munkaerővel végezni. 
 
Sebők Márta ülésvezető 
Köszönöm. Egyéb kérdés, hozzászólás van-e még? Nincs.  
Megköszönöm a jelenlevők részvételét, nyílt ülésünket ezennel berekesztem 11.50 
órakor, munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
  Sebők Márta sk.    Borbély Ella sk. 
                      ülésvezető           jkv.hit. 
 


