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Lajosmizse Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének Önkormányzati 
Bizottsága 
 
Ikt. sz: LMKOH/9507-10/2021. 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Önkormányzati Bizottsága 2021. október 6-án szerdán 

délután 13.00 órakor megtartott  soros bizottsági ülésről 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
15/2021. (X. 06.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata 

Intézményeinek Gazdasági Szervezete alapító 
okiratának módosítása 

 
16//2021. (X. 06.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata 

Intézményeinek Gazdasági Szervezete Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módosítása 

 
17/2021. (X.. 06.) ÖB hat. Döntés a Lajosmizse Város Önkormányzatának a 

háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és 
védőnői körzetekről szóló 19/2015. (X.26.) 
önkormányzati rendelet módosításának 
előkészítéséről 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Az Önkormányzati Bizottság 2021. október 6-án, (szerdán) Lajosmizse 
Városháza Dísztermében délután 13.00 órakor megtartott soros bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak: Belusz László bizottság elnöke 
   Borbély Ella  bizottság tagja 

Bagó István  bizottság tagja 
 

Sebők Márta és Sápi Tibor bizottsági tagok bejelentéssel vannak távol az ülésről. 
  

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

Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Farkasné Őze Angéla pénzügyi irodavezető 
      Rostásné Rapcsák Renáta vezetői referens
      dr. Tóth Andrea Jegyzői Irodavez. 
      Dodonka Csaba pályázati referens 
      Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
      Óber Roland Műv. Ház igazgató 
      Péli Szilveszter települési képviselő 
      Zsolnainé Cserni Andrea IGSZ vezető 
      dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
      dr. Kovács Rebeka körny.véd ügyintéző 
      Tóth-Orlov Bettina települési képviselő 
      Cseh Katinka települési képviselő 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Belusz László ÖB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van. Sebők Márta és 
Sápi Tibor igazoltan vannak távol. 
Jegyzőkönyv hitelesítőt kellene választani, mert Sebők Márta nem tud jelen lenni az 
ülésen. Javaslatot kérünk a jegyzőkönyv hitelesítő személyére. 
Aki elfogadja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítője Bagó István legyen, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
Bagó István bizottsági tagot megválasztotta a mai jegyzőkönyv hitelesítőjének. 



3 
 

A meghívót mindenki megkapta az abban foglalt napirendi pont mindenki előtt ismert. 
Kérdezem, hogy van-e még valakinek kiegészítésre, illetve módosításra javaslata, 
amennyiben nincs, nekem lenne javaslatom egy plusz napirendi pont felvételére „Döntés 
a Lajosmizse Város Önkormányzatának a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és 
védőnői körzetekről szóló 19/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításának 
előkészítéséről”. Aki a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását elfogadja a 
kiegészítéssel együtt, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:        Előterjesztő: 
 
1./ I. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek  Basky András 
     Gazdasági Szervezete alapító okiratának módosítása  polgármester 
     II. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek  
     Gazdasági Szervezete Szervezeti és Működési Szabály- 
     zatának módosítása 
 
2./ Döntés a Lajosmizse Város Önkormányzatának a házior-  Basky András 
     vosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetek-  polgármester 
     ről szóló 19/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet módosítá- 
     sának előkészítéséről 
 
3./ Egyebek 
 
 
1./ Napirendi pont 
I. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
alapító okiratának módosítása 
II. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
Belusz László ÖB elnök 
Az előterjesztést készítette Rostásné Rapcsák Renáta. 
  
I.  IGSZ alapító okirat módosítása: 
Az elmúlt időszakban Felsőlajosnak a bölcsőde átadásra került. Az IGSZ-en keresztül 
fog a tálaló konyha működni, ezért azt javasolt az Alapító Okiratba is felvenni. 
 
II.  Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása: 
A telephely elnevezésének törzsszövegét, valamint az önkormányzati funkciót kell 
módosítani. Technikai jellegűek a módosítások. Új tagintézménnyel bővül a feladat, 
ezért került sor ezekre a módosításokra. 
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Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban valakinek módosítási javaslata? Amennyiben 
nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
alapító okiratának módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
15/2021. (X. 06.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek  
Gazdasági Szervezete alapító okiratának módosítása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gaz- 
   dasági Szervezete alapító okiratának módosítását a határozat-ter- 
   vezet 1. sz. melléklete szerint. 
   Határidő: 2021. október 7. 
   Felelős:     ÖB 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete  
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
16//2021. (X. 06.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 
Gazdasági Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gaz- 
   dasági Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatának módo- 
   sítását az előterjesztés 2. melléklete szerint. 
   Határidő: 2021. október 7. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
2./ Napirendi pont 
Döntés a Lajosmizse Város Önkormányzatának a háziorvosi, házi gyermekorvosi, 
fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 19/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet 
módosításának előkészítéséről 
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Belusz László ÖB elnök 
Az elmúlt időszakban problémát okozott a házi orvosok ügyeleti rendjének kialakítása 
és felmerült annak lehetősége, hogy volna lehetőség újabb körzet kialakítására, így 1 
fővel bővülne az ügyeletes orvosok száma. 
Többségében úgy volt, hogy támogatásra került ezen körzet kialakítása és a plusz körzet 
Felsőlajos községben lenne kialakítva.  Felsőlajos lakossága nem elegendő, hogy a teljes 
körzetet tudja vinni, így a lajosmizsei Közös tanya részből kerülne átcsoportosítás a 
felsőlajosi körzethez. Felsőlajos rendelőben történne az állandó háziorvosi ellátás. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, 
javaslata? 
Muihariné Mayer Piroska aljegyző 
Ez még nem a rendelet. A bizottság véleményezi az önkormányzatoknak erre irányuló 
döntését, majd el kell küldeni a két önkormányzati döntést a Kórház Főigazgatóságának. 
Akkor kerülhet sor a rendelet alkotásra, amikor az Országos Kórház Főigazgató 
véleménye megérkezik hozzánk. A következő folyamat, hogy mindkét önkormányzat 
elfogadja a rendeletet. Ezek a rendeletek hatályosulnak, és ezt követően lehet 
foglalkozni a pályázatkiírással. 
dr. Balogh László jegyző 
Az orvosok nyilatkoztak, hogy kártalanítási összeggel nem fognak élni. Az orvosok 
nyilatkozatával és beleegyezésével történt a körzetkialakítás. Ha a vállalkozásnak a 
jövedelme  csökken, akkor kártérítési igénnyel élhetnek, de nem fognak. Úgy próbáltuk 
kialakítani, hogy a jogaikat ne sértsük. Hatáskörünk szerint senkinek a normatíva igénye 
nem csappan meg, de elfogadták az orvosok ezt az új körzetkialakítást. Az a gyakorlat, 
hogy a kisebb körzetekre kapnak nagyobb normatívát, mint a nagyobb körzetekre. A 
kisebb körzeteket így kompenzálja a fenntartó. 
Belusz László ÖB elnök 
A gyakorlati oldala az fog működni? 
dr. Balogh László jegyző 
A finanszírozások egy évig függenek a létszámtól. Miután szabad orvosválasztás van, a 
kártyákat bárhová el lehet vinni. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek észrevétele? 
Lukács Józsefné települési képviselő 
Nem lehetne még egy gyermekorvost felvenni Lajosmizse és Felsőlajos 
vonatkozásában? 
dr. Balogh László jegyző 
Meg lettek kérdezve a gyermekorvosok e vonatkozásban, ezt ők nem támogatták. 
Miután a házi gyermekorvosok nem támogatták, az újabb gyermekorvosi körzetet, azt 
csak kártalanítás mellett teheti meg az önkormányzat. 
Társulás keretei között látja el Lajosmizse és Felsőlajos az alapellátást. Felsőlajosnak  
nincs külön egészségügyi intézménye. A székhely település alkotja az egészségügyi 
rendeleteket. Felsőlajosnak és Lajosmizsének külön rendelete van.  
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Lukács Józsefné települési képviselő:  
Azért szeretném a harmadik gyermekorvosi körzetet, mert amikor nagyon sok a beteg 
gyermek, be sem lehet jutni a gyermekorvosokhoz, elég kivárni a sort a beteg 
gyermekekkel. Mindkét házi gyermekorvos túl van terhelve, kevésnek bizonyul az ilyen 
helyzetben. Időpontot kell kérni, sok esetben a telefont sem tudják felvenni, így 
nehézkes az időpontkérés is, ha nem kérnek időpontot, akkor sokára jutnak be a betegek, 
de még az időpont mellett is előfordul, hogy sokára kerülnek be a betegek. Előfordult, 
hogy rendelési idő alatt nem tudtunk kontaktot teremteni a házi gyermekorvossal. 
dr. Balogh László jegyző 
Az önkormányzatnak joga van újabb gyermekorvosi körzetet létrehozni kártalanítás 
mellett, mivel jogszerűen hozzuk létre az új körzetet. 
Borbély Ella ÖB tag 
Amikor felmerült az orvosi körzet bővítése, gondoltam, hogy a gyermekorvosi praxis is 
emelve lesz. Hány gyermek kártyája van Kecskeméten különböző házi 
gyermekorvosnál. 
Vannak borús időszakok, amikor az egyik orvos szabadságon van, a saját rendelése 
idejében fogadja a város összes beteg gyermekét, akkor megoldatlan a gyermekek 
ellátása. Két gyermekorvos a 11 0000 fős településen kevés. Ha egy harmadik praxist 
létrehoznánk, valószínű Kecskemétről is visszajönnének a kisgyermekekkel. 
dr. Balogh László jegyző 
Függetlenül attól, hogy a gyermekorvosok nem akarják a harmadik gyermekorvosi 
körzetet, de az önkormányzat dönthet másképp is, mert kb. 1870 gyermek van, s azt szét 
lehet osztani három körzetre. 
Basky András polgármester 
Ha elindítjuk a harmadik gyermekorvosi körzetet, akkor annak pénzügyi vonzatai 
lesznek az önkormányzatra nézve. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Tiszteletben tartom az orvosok véleményét, de a lakosok véleményét is figyelembe kell 
venni. Most is van panasz, hogy mindketten rendelnek, de nem tudnak bejutni a 
kisgyermekekkel a szülők. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönjük az észrevételeket, gondolat ébresztésnek jó. Lehet, hogy jó lenne egy 
harmadik gyermekorvosi körzet, járjuk körbe, hogy mennyibe kerülne ez az 
önkormányzatnak. 
dr. Balogh László jegyző 
Az ÁNTSZ-től kértünk állásfoglalást, ez megléphető. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még egyéb észrevétel, hozzászólás? Nincs. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzatának a háziorvosi, házi gyermekorvosi, 
fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 19/2015. (X. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításának előkészítését, és ezt javasolja a Képviselő-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
17/2021. (X.. 06.) ÖB hat. 
Döntés a Lajosmizse Város Önkormányzatának a háziorvosi, 
házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló  
19/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítéséről 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati 
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Lajosmizse Város 
Önkormányzatának a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői 
körzetekről szóló 19/2015. (X.26.) önkormányzati rendeletét az előterjesztés 
mellékletében foglaltaknak megfelelően kérje – az Országos Kórházi 
Főigazgatóság véleményezését követően - módosításra előterjeszteni.   

 
Felelős: ÖB 
Határidő: 2021. október 7. 

                  
Belusz László ÖB elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, kérdezem, hogy van-e 
még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem 13.20 órakor. 
 

Km.f.t 
 
 
 
 
 
  Belusz László           Bagó István 
  ÖB elnök           ÖB tagja 
                                                                                   jkv. aláírója 
 
 


