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Az Önkormányzati Bizottság 2016. december 14-én 
délután 13.00 órakor megtartott n y í l t bizottsági üléséről 

 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
 
99/2016. (XII. 14.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének…./2016. (….) önkormányzati 
rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, 
fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 19/2015. 
(X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

100/2016. (XII. 14.) ÖB hat. Lajosmizse város 2017. évi kulturális rendezvény 
naptárának elfogadása 

101/2016. (XII. 14.) ÖB hat. Lajosmizse Város Művelődési Háza és  
Könyvtára 2017. évi munkatervének jóváhagyása 

 
 
Zárt ülési határozatok: 
 
102/2016. (XII. 14.) ÖB hat. A Bursa Hungarica „A” típusú pályázatra 

beérkezett kérelmek támogatása 
103/2016. (XII. 14.) ÖB hat. A Bursa Hungarica „A” típusú pályázatra 

beérkezett kérelmek támogatása 
104/2016. (XII. 14.) ÖB hat. A Bursa Hungarica „A” típusú pályázatra 

beérkezett kérelmek támogatása 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  Az Önkormányzati Bizottság 2016. december 14-én délután 13.00 órakor, a 
Városháza Dísztermében megtartott  n y í l t  bizottsági ülésről 
 
Jelen vannak: Belusz László bizottság elnöke 
   Sebők Márta  bizottság tagja    
   Dóka-Mezei Anett  bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
 
Borbély Ella és Varga Mária bizottsági tagok bejelentéssel vannak távol az ülésről. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Orbán Antal települési képviselő 
      Guti Istvánné Művelődési Ház igazgató 
      Dudás Klára Könyvtár munkatársa 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi ref. 
      Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Belusz László ÖB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai nyílt ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból 5 fő van jelen. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek módosításra, illetve kiegészítésre 
javaslata? Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok 
tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Előterjesztő: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé- Basky András 
     nek …./2016. (….) önkormányzati rendelete a háziorvo- polgármester 
     si, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről 
     szóló 19/2015. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosí- 
     tásáról 
2./ Lajosmizse város 2017. évi kulturális rendezvénynaptárá- Basky András 
     nak elfogadása       polgármester 
3./ Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 2017. Basky András 
     évi munkatervének jóváhagyása    polgármester 
4./ Egyebek 
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Zárt napirend 
 
 
1. A Bursa Hungarica pályázatra beérkezett kérelmek elbí- Basky András 
     rálása        polgármester 
 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (….) 
önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői 
körzetekről szóló 19/2015. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Belusz László ÖB elnök 
Tavalyi évben módosítottuk ezen rendeletet. 2016. júniusában a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal  célvizsgálati ellenőrzés kapcsán bekérte ezen rendeletet, s azzal az 
észrevétellel élt, hogy az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti, fogorvosi ügyeleti 
ellátásokról gondoskodni kell. Mivel ez nincs, jogszabálysértésnek állapította meg, s 
ezen rendelet-módosítással orvosolható a jogszabálysértés. Ezt a Nemzeti 
Egészségfejlesztési Intézethez meg kell küldeni véleményezés céljából. Erre kaptunk 
30 napos határidőt. A fogorvosi körzet meghatározásnál körbe kell járni. Többféle 
megoldásban a gondolkodás elindult.  
Az iskola egészségügyi alapellátásból az óvodát ki kellene venni. 
dr. Balogh László jegyző 
A 6. mellékletből az 1.b) pontot és 2.b) pontot kivennénk.  
Tavaly új alapellátási törvény lett. A jelenlegi rendelet megalkotása is hosszas 
egyeztetés után az ÁNTSZ-el közösen történt, valamint elfogadta a Kormányhivatal is 
a tavalyi évben. Jelzéssel nem éltek felénk, hogy hiányos a rendelet. A 
Kormányhivatalnak ezt az álláspontját elfogadjuk, hogy ezt szabályozni kell és el kell 
látni a fogorvosi ügyeletet is. Olyan határidőt kértünk, amit a gyakorlatban meg is 
tudunk valósítani. Az mindenki előtt köztudott, hogy orvoshiány van minden területen, 
úgy semmiféle megoldást nem találtunk eddig. Jelen pillanatban jogi értelemben 
tudjuk helyre tenni a problémát. Ennek tárgyi és személyi feltételei vannak. Az  
egészségügyi alapellátási törvény 5. §-ából az következik, hogy itt fogorvosi ügyeleti 
ellátásnak kell lenni. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Ha ügyeletes fogorvost kell beengedniük a jelenleg praxizáló fogorvosoknak a 
rendelőjükbe, az nagyon nagy gondot okozna. További új üres rendelő nincs. Egy 
ilyen fogorvosi rendelőnek a felszerelés 10 millió forint feletti nagyságrend lenne. 
Személyi feltételeket illetően Lajosmizse részéről ez kivitelezhetetlen.  Eddig ez a 
megyei jogú városokban volt kötelező. Korábban a Kistérség próbálkozott a háziorvosi 
ügyelettel. Akkor olyan megoldás született, hogy a kisebb települések összefogtak, s 
kistérségi ügyeletet hoztak létre. Ezt tudnám elképzelni jelen esetben is, hogy 
megkeresnénk a kistérségben azokat a településeket, akik nem tudták létrehozni ezt a 
fogorvosi ügyeleti dolgot. Kérdés, hogy mennyi támogatást kapnak, hogy létrehoznánk 
egy ilyen alapot és megnéznénk, hogy ebből hogyan tudnánk biztosítani az orvost. 
Megnéznénk még azt, hogy ezek közül a települések közül hol van szabad hely, hogy 



 4

hol tudnánk kialakítani az ügyeleti ellátást. A települések szétosztanák a költséget 
lakosságszám arányosan. 
dr. Balogh László jegyző 
Javaslatom, hogy jogi értelemben ez a probléma kerüljön a helyére, s később majd 
rendeznénk a kivitelezését. Sürgősségi ellátás tekintetében bárhol elmehet valaki, 
korábban ilyen ügyelet volt a régi kecskeméti SZTK városközponti oldalában. Ez jól 
működött korábban. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Ha van egy kötelező ellátási forma, akkor azt meg kell csinálni.  
dr. Balogh László jegyző 
A környező települések is társultak volna,  de az ügyeleti ellátáshoz nem találtunk 
orvost. 
Basky András polgármester 
A fogorvosi ügyelet 24 órában nem lehetséges, akármilyen formát is találunk a 
megoldásra.  Járási szinten mindenhol kellene központi ügyeletet kialakítani. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
A kistérségi ügyeletet úgy hozták létre, hogy egy közös finanszírozási alapot hoztak 
létre. Fogászati ellátás tekintetében ilyenben is lehet gondolkodni. Minden település 
köteles megoldani, ami nem azt jelenti, hogy csak önmagának kell megoldani, hanem 
a települések társulhatnak. 
dr. Balogh László jegyző 
Ha a környező települések összefogtak volna, akkor sem tudjuk, hogy hol tudtunk 
volna helyet találni. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Úgy járnánk legjobban, hogy ha a legnagyobb lakosságszámú település fogadná be. 
dr. Balogh László jegyző 
Kecskeméten is szegedi orvosokkal tudják ellátni ezt a tevékenységet. 
Belusz László ÖB elnök 
Jogszabályilag helyre tudjuk tenni a rendeletünket, megoldásnak keresni kell valamit. 
Az is megoldás lehetne, hogy a gyógyszertárban lenne az ügyeleti hely, s az ügyeletes 
gyógyszerész telefonálna az ügyeletes fogorvosnak, s az a saját rendelőjében ellátná a 
beteget, s az orvos azt követően hazamenne. 
Úgy lenne, hogy vagy Lajosmizsén lenne készenléti orvos, vagy Kerekegyházán, vagy 
Kecskeméten. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGSZI vezetője 
Az OEP rendelet ügyeleti ellátást finanszíroz és nem készenlétet. Információs láncot 
kell kialakítani. 
dr. Balogh László jegyző 
A megoldást keresni kell. A rendeletalkotáshoz szükséges a Nemzeti 
Egészségfejlesztési Intézet véleménye. Elküldtük az anyagot, de a vélemény még nem 
érkezett meg. 
Ezért az 5. oldalon a 2. § (1) bekezdés, a hatálybalépés napját „2017. február 1. napjára 
tegyük”, hogy törvényességi szempontból is megfeleljen a rendeletünk. 
Belusz László ÖB elnök 
Kérdezem, hogy van-e még kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Nincs. 
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Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
önkormányzati rendeletét a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői 
körzetekről szóló 19/2015. (X. 26.) önkormányzati rendeletének módosítását azzal, 
hogy az előterjesztés 6. oldalán a I/b. és a II/b kerüljön kivételre, valamint az 5. 
oldalon a második 2. § (1) bekezdésében a hatálybalépés napja „2017. február 1. napja 
legyen. Aki az említett módosításokkal együtt egyetért a rendelet-tervezettel, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
99/2016. (XII. 14.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …./2016. (….) önkormányzati rendelete a háziorvosi,  
házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről  
szóló 19/2015. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati  
                Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Lajosmizse Város  
                Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi, házi gyermekorvosi, 
      fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 19/2015. (X. 26.) önkormányzati ren- 
      deletének módosítását az alábbiakkal: 
 

- előterjesztés 6. oldal I/b. és II/b. pontja kerüljön ki, 
- előterjesztés 5. oldal második 2. § (1) bekezdésében a hatálybalépés 

napja „2017. február 1. napja” legyen. 
 
 2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati 
      Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a háziorvosi, házi    
                gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló önkormányzati 
                rendelete módosításának elfogadásából adódó feladat végrehajtását. 
 
 Határidő: 2016. december 15. 
 Felelős:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse város 2017. évi kulturális rendezvény naptárának elfogadása 
Belusz László ÖB elnök 
Minden évben el kell készíteni a következő évi kulturális rendezvény naptárt.  A 
Művelődési Ház ezt el is készítette. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén elhangzott, 
hogy Sápi Róbert 2017. július 22-én „Lajosmizse Tuning Fesztivál” néven egy új 
rendezvényt szeretne megtartani.  
Az iskolának, óvodának és az egészségháznak is belekerültek a rendezvényei a 
rendezvény naptárba. 
Művelődési Ház igazgató asszonya egy levelet mellékelt az anyaghoz, hogy ha meg 
szeretnénk tartani a megfelelő színvonalát a 2017. évi Lajosmizsei Napoknak, akkor az 
előadókat, akiket ide tudnának hozni, már most dönteni kell és el kell kötelezni őket, 
hogy ide tudjanak jutni a mi általunk meghatározott időpontban. Ezek lennének a 
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Kowalsky meg a Vega zenekar, a Honeybeast együttes és Kocsis Tibor. Ezeket kellene 
elfogadni. Pár szót kérnénk az igazgató asszonytól ezzel kapcsolatban. 
Guti Istvánné művelődési ház igazgatója 
Ők a legnépszerűbbek. A jövő évben már ezek az időpontok szabadok. Várják, hogy a 
szerződést megküldjük részükre. 
Testvérvárosi pályázattal megvalósult az idei augusztusi rendezvény, ami jól sikerült a 
többség véleménye szerint. Itt felállítottunk egy bizonyos mércét és a jövő évben ilyen 
színvonalas fellépőket tudnánk idehozni. Jövő évben 140 éves lesz Lajosmizse 
település, 2018. évben a 25 éves várossá nyilvánításának évfordulója lesz 
Lajosmizsének. A színvonalat tartani kellene. 
Belusz László ÖB elnök 
Az idei évben a lajosmizsei Napok rendezvényéről csupa jókat hallottunk. A szintet 
tartást mindenképpen meg kellene tartani. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén az 
anyagi oldaláról is meg lett világítva ez a program. Az idei évben kiegészült pályázati 
pénzzel a Lajosmizsei Napokra meghatározott keretösszeg. 6 millió forinttal lett 
támogatva ez a program, s a pályázati összeggel együtt 10 millió forint volt a 2016. évi 
rendezvénysorozat költsége. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén elhangzott, hogy 
legalább 8 millió forint kellene a Lajosmizsei Napok rendezvényéhez. Ez abszolút 
támogatható. Mondjunk igent a rendezvényekre, hogy a Művelődési Ház megtehesse a 
lefoglalást az előadókat illetően. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
A Tuning Fesztivál mit jelent? 
Basky András polgármester 
Vannak olyanok, akik az autójukat meg szeretik tuningolni. Különleges autók 
lennének kiállítva. Az Iskola-tó környéke kiválóan alkalmas lenne erre a rendezvényre. 
Elég sok helyen van a világon ilyen rendezvény, Sápi Róberték szervezik ezt. Helyet 
kérnek, hangosításban tudunk segíteni nekik. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Az őszi óvodai bál belecsúszott a téli rendezvények közé. Olya jelzés érkezett, hogy 
ősz végén nagyok sok rendezvény van, s azt szeretnék, hogy ha egy kicsit korában 
lenne az ősz elején, ne az ünnepekbe belecsúszva. Nem lehetne ezen egy kicsit 
változtatni, hogy egy kicsit az ősz elejére tenni? Ez megfontolandó. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Évek óta ez így szokott lenne, attól függ, hogy mikor kapjuk meg a helyet. Október 
10-től már gyűjtjük a tombola ajándékokat. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még egyéb kérdés? Nincs. Elfogadásra javasoljuk Lajosmizse város 2017. évi 
kulturális rendezvény naptárát. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
100/2016. (XII. 14.) ÖB hat. 
Lajosmizse város 2017. évi kulturális rendezvény 
naptárának elfogadása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
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  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  Lajosmizse város 2017. évi kulturális rendezvény naptárát az aláb- 
  biakkal: 
 

- 2017. július 22-én „Lajosmizse Tuning Fesztivál megtartása 
- Kowalsky meg a Vega zenekar, a Honeybeast együttes és Kocsis 

Tiborral a Művelődési Ház igazgatója kösse meg a szerződést. 
 
 

Határidő: 2016. december 15. 
 Felelős:     A bizottság 

 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 2017. évi munkatervének 
jóváhagyása 
Belusz László ÖB elnök 
Minden évben elkészül a Művelődési Ház és Könyvtár munkaterve. Sok mindenre 
kiterjedő ez a munkaterv. Benne vannak a Művelődési Háznak a tevékenységei, a 
könyvtári szolgáltatások. A 7. pontban a helyi értékekkel kapcsolatban én még pár 
gondolatot szívesen láttam volna. 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a munkatervvel kapcsolatban? Nincs. Köszönöm 
az évi munkáját a művelődési háznak és a könyvtárnak. Aki elfogadja Lajosmizse 
Város Művelődési Háza és Könyvtára 2017. évi munkatevét, kérem kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
101/2016. (XII. 14.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és  
Könyvtára 2017. évi munkatervének jóváhagyása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes-
   tületnek Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 2017. 
   évi munkatervét. 
   Határidő: 2016. december 15. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
4./ Napirendi pont 
Egyebek 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e valakinek bejelentenivalója, hozzászólása? 
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Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Észrevételt szeretnék tenni. Ami a Művelődési Ház sarkánál van reklámtábla, az rontja 
a város képét. Ha legalább egy pár méterrel arrébb lenne, akkor jobb lenne, vagy 
megfordítani, vagy arrébb tenni. Többen jeleztek arra vonatkozóan, mert a térnek a 
hangulatát rontja. 
Basky András polgármester 
Olyan helyre akarták tenni, ahol van neki példaértéke.  Ha van jobb helye és arra 
alkalmas helye és a központban, akkor azt kérjük. 
Dóka-Mezei Anett bizottsági tag 
A K&H mellé kellene elhelyezni. 
Belusz László ÖB elnök 
Sportcsarnok vonatkozásában a jövő évre januártól a focistákat be kellene engedni a 
sportcsarnokba. A sportcsarnoknak a beosztása nagyon zsúfolt. Januárban újra 
megnéznénk ezt a témát, hogy a focisták is be tudnának jutni a sportcsarnokba, mert a 
Pártházba edzenek jelenleg. 
Az előző bizottság ülésen érintettük a sportcsarnok takarítását, hogyan látjuk a jövőt, 
hogy megoldott legyen a hétvégi edzések után a takarítást. A takarítók ellátják a 
testnevelésórák utáni takarításokat, de utána is takarítani kellene. 
A karbantartás is átkerül a KLIKK-hez. Valamilyen takarítói megoldás biztos, hogy 
szükséges lesz. A sportcsarnokkal kapcsolatban januári ülésen egy részletes 
időbeosztással milyen elképzelés lenne és javaslat. Ezt körbe kellene járni, 
gondolkodni. 
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. 
Megköszönöm a jelenlevők munkáját, nyílt ülésünket ezennel berekesztem 14.10 
órakor, munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 
 
 

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