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testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 
7/2012. (III. 30.) rendeletének rendkívüli 
települési támogatás nyújtása feltételének 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült:  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati 
Bizottsága 2016. május 17-én kedden délután 13.00 órakor a Városháza Dísztermében 
megtartott bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Belusz László bizottság elnöke 
   Borbély Ella  bizottság tagja 
   Sebők Márta  bizottság tagja 
   Bujdosó János bizottság tagja 
   Dóka-Mezei Anett bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné bizottság tagja 
   Varga Mária  bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek. Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
      Guti Istvánné Művelődési Ház igazgatója 
      Hajdú Zoltánné bölcsőde vezetője 
      Orbán Antal települési képviselő 

 dr. Mészáros-Petike Zsuzsanna EGYSZI     
           részéről 
 Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
 Gulyás Attiláné pénzügyi iroda munkatársa 
 Dudás Klára Könyvtár részéről 

 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
 
Belusz László ÖB elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági [ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból mind a 7 fő jelen van. A 
meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi 
pont tárgyalására, vagy módosításra javaslata? Amennyiben nincs, nekem lenne 
javaslatom. Az iskola fejlesztés témakörét az egyebek napirend közé fel kellene venni. 
Aki ezzel a kiegészítéssel elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok.       Előterjesztő: 
 



 3

1.) Egészségházban lévő büfé megszüntetése   Basky András 
         polgármester 
2.) Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszer-  Basky András 
     vezése        polgármester 
3.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédel-  Basky András 
      mi feladatai ellátásának értékelése    polgármester 
4.) Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Basky András 
     Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a 2015. évi polgármester 
     tevékenységéről    
5.) Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára átfo- Basky András 
     gó beszámolója a 2015. évi tevékenységéről   polgármester 
6.) Együttműködési megállapodás megkötése Lajosmizse Basky András 
     Város Önkormányzata tulajdonában lévő 700. hrsz-ú polgármester 
     ingatlanán városi sportcsarnok és kiszolgáló egységei 
     építésére 
7.) A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámo- Basky András 
     lója a 2015. évben végzet munkájáról    polgármester 
8.) A háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok  Basky András 
     éves szakmai beszámolója szempontrendszerének meg- polgármester 
     határozása 
9.) Egyebek 
 - Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testü- Basky András 
             letének az egyes szociális ellátásokról szóló   polgármester 
             7/2012. (III. 30.) rendeletének rendkívüli települé- 
             si támogatás nyújtása feltételének véleményezése 
 - A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Basky András 
             Iskola infrastruktúrájának fejlesztési területei és ja- polgármester 
             vaslatai 2015-17. évekre 
      
1./ Napirendi pont 
Egészségházban lévő büfé megszüntetés 
Belusz László ÖB elnök 
A büfé megszüntetésének célja az lenne, hogy a gyermekvárónak legyen levegőztetési 
lehetősége, hogy a beteg gyermekek friss levegőhöz jussanak. A büfé február óta nem 
működik, nem volt negatív visszajelzés a lakosság részéről e témában. Mindenképpen 
támogatásra javaslom, hogy az orvosi váróban a beteg gyermekek részére legyen friss 
levegő. Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás v 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Ha nagyon hiányzott volna, akkor jelezték volna a szülők ezt. Ha ital automatával 
megoldható lenne, az mindenképpen jó lenne. Én mindenképpen a gyermekeket 
venném előre, a gyermekvárónak a zsúfoltsága mindenképpen fontosabb, mint a büfé. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Ez mindenképpen okos megoldás, Lajosmizsének ez megfelelő lenne. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Két automata lenne, egy italautomata és egy csomagolt ételeket kiadó automata. 
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Belusz László bizottsági tag 
Ezzel a témával kapcsolatban valakinek van-e hozzászólása? Nincs. elfogadásra 
javaslom, hogy kerüljön megszüntetésre a büfé. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 1 ellenszavazattal 
az alábbi határozatot hozta: 
45/2016. (V. 17.) ÖB hat. 
Egészségházban lévő büfé meg- 
szüntetése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előerjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2016. május 19. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
2./ Napirendi pont 
Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése 
Belusz László ÖB elnök 
A törvény értelmében a gyermekek nyári napközbeni ellátását fontos megszervezni. 
Az idén 25 fő jelezte, hogy szeretné ezt igénybe venni. A felügyelő tanárral szerződést 
köt az IGSZ.  
Az óvodás gyermekeknél a Rákóczi utcai tagintézmény június 13-tól 24-ig fogja 
fogadni a gyermekeket. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Amennyiben 
nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
46/2016. (V. 17.) ÖB hat. 
Gyermekek nyári napközbeni ellátásának 
megszervezése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü-
   letnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2016. május 19. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
3./ Napirendi pont 
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladati ellátásának 
értékelése 
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Belusz László ÖB elnök 
E feladat ellátásáról minden évben május 31-ig átfogó értékelést kell készíteni. Az 
értékelés tartalmazza a Korm. rendelet 10. számú mellékletben előírtakat, a település 
demográfiai mutatóit, önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátásokat, 
szakmai ellenőrzéseket és tapasztalatokat, javaslatokat, bűnmegelőzési programot, 
civil szervezettel együttműködéseket. A gyermekvédelem több rétű. A munka 
elkészítésében az EGYSZI vállalt fontos szerepet. Bekapcsolódott az iskola, az óvoda, 
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya, és a 
Rendőr Főkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrse. Az életvitelből származó problémák 
nagyon előtérben vannak. Jól megszerkesztett, átlátható adatokat szemléltet. Az 
anyagból látszik a szorgalmas munka. Ezt köszönjük szépen. Kérdezem, hogy van-e 
kiegészítés? 
Varga Mária bizottsági tag 
Elgondolkodtató, hogy a 0-18 éves korosztály száma növekszik Lajosmizsén, ami 
nagyon örvendetes, de nagy problémát is vet fel. Ezzel a 211 fővel elsősorban az 
óvodáknak, iskolának kell foglalkozni. Az iskola beszámolóját hiányoltam az 
anyagból, hogy hány veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyermek van? Köszönöm 
szépen. 
dr. Mészáros Petike Zsuzsanna EGYSZI képviseletében 
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat adatai tartalmazzák mind az oktatási, mind a 
nevelési intézményben levők számát. Külön mi nem tartjuk nyilván az iskoláskorú és 
óvodáskorú gyermekek számát. 
dr. Balogh László jegyző 
240 körüli szám volt az iskolában a hátrányos helyzetű gyermekek száma. 
dr. Mészáros Petike Zsuzsanna EGYSZI képviseletében 
Itt most többféle okok alkotják a hátrányos helyzetű megkülönböztetést. Az is annak 
számít, akinek valamelyik szülője nem végezte el a 8 általános iskolát. Veszélyeztetett 
pedig az, akinek nincs biztosítva a testi, szellemi fejlődése. 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Felsőlajos általános iskolai korú gyermekek közül 5 fő hátrányos helyzetű és 2 fő 
halmozottan hátrányos helyzetű, a középiskolai gyermekek közül 2 fő hátrányos 
helyzetű és 2 fő halmozottan hátrányos helyzetű, aki kérte az étkeztetést. Lajosmizsén 
116 gyermekre igényeltünk a tavaszi szünetre étkezést. 5 hónapostól 10 hónapos korig 
9 fő, 10 hónapostól 3 éves korig 7 fő a hátrányos helyzetű., a többi halmozottan 
hátrányos helyzetű. A nyári szünetre étkezésre bejelentve 22 fő gyermek van. 
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
Mindenki, aki megküldte a beszámolóját, az beemelésre került. 
Belusz László ÖB elnök 
A jövőben fel kell hívni a figyelmét, hogy adatokat is írjon. 
Dóda-Mezei Anett bizottsági tag 
Milyen lehetőségek vannak a iskolában a tisztálkodásra a gyermekeknek? 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Azon gyermekek, akiknek a sportcsarnokban van a testnevelés órájuk, tusolási 
lehetőség, de a gyermekek nem élnek ezzel. 
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Belusz László ÖB elnök 
Köszönjük. Van-e még kérdés? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom az 
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladati ellátásának értékelését. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
47/2016. (V. 17.) ÖB hat. 
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladati ellátásának értékelése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
   letnek az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi felada- 
   tai ellátásának értékelését. 
   Határidő: 2016. május 19. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó 
beszámolója a 2015. évi tevékenységéről 
Belusz László ÖB elnök 
A beszámoló tartalmazza az iskola adminisztrációs feladatait, pénzügyi gazdálkodást, 
eszközbeszerzéseket. 42 fő foglalkoztatottja van az IGSZ-nek, 75 millió forint 
beruházása volt 2015. évben. jelentős beruházás volt a 35 millió forintos iskola 
felújítás. a beszámolót elfogadásra javasolom. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-
e hozzászólás? 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Szeretném megköszönni az IGSZ vezetésnek, hogy biztosítja a változatos étrendet, 
preferáltan kezeli az étkezést. Amit a bölcsőde intézményvezetője kér, mindig teljesíti. 
Nagyon köszönöm, hogy a bölcsődébe időben ott van az ebéd és köszönöm, hogy a 
buszt is rendelkezésünkre bocsátja. Köszönöm, hogy mindig számíthatunk az IGSZ-re 
és az Egészségházra is. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még kérdés, hozzászólás? Nincs. Elfogadásra javaslom Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó beszámolóját a 2015. 
évi tevékenységéről. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
48/2016. (V. 17.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek  
Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a 2015. évi  
tevékenységéről 

 
HATÁROZAT 
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   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gaz- 
   dasági Szervezete átfogó beszámolóját a 2015. évi tevékenységé- 
   ről. 
   Határidő: 2016. május 19. 
   Felelős.     A bizottság 
 
 
5./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 2015. évi 
tevékenységéről 
Belusz László ÖB elnök 
A beszámoló tartalmazza a reklámtevékenységet, média tevékenységet, 
reklámszolgáltatási adatokat, a látogatottságot. Arra törekszik, hogy a lajosmizsei 
lakosok igényeit minél jobban kielégítse. A Művelődési Ház különféle előadásokat 
tart. A beszámoló nagyon jól megszerkesztett. Elfogadásra javaslom. Van-e kérdés, 
hozzászólás, vélemény? 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Köszönöm az óvodások nevében, hogy bármikor mehetünk a gyermekekkel a 
könyvtárba. Köszönöm, hogy lehetőséget kapunk használni a Művelődési Ház 
színháztermét, amit megkapunk díjmentesen. Ezek nagyon nagy segítségek nekünk, az 
Alapítványnak és az óvodának. Szeretném, ha ez a jövőben is megmaradna, ha erre 
lesz lehetőség. 
A beszámoló nagyon tartalmas, nem csak az óvodát és iskolát érinti, hanem a 
felnőtteknek is rengeteg lehetőséget ad a szabadidő eltöltésére. Rengeteg a fiataloknak 
szóló program is. Az ingyen internetezés nagyon csábító. 
Nagyon tartalmas a beszámoló. Nagyon köszönök minden segítséget. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönöm. Van-e még hozzászólás? 
Varga Mária bizottsági tag 
Köszönjük a dicsérő szavakat. Ez jó körképet ad az elmúlt időszakról. A könyvtárral 
kapcsolatban két dolgot szeretnék kiemelni, egyik a könyvtárközi könyvkölcsönzési 
lehetőségek. Az intézmény állja a könyvek visszaküldési lehetőségét. Egy kicsit 
jobban oda kell figyelni a családi programokra. A Művelődési Házzal kapcsolatban 
szeretném kiemelni, hogy a Lajosmizsei Napok programja hogyan épült fel. 
Dóka-Mezei Anett bizottsági tag 
Köszönjük, hogy bármilyen programszervezésünkhöz biztosítva van a Művelődési 
Ház ingyen és bérmentve. 
Kecskeméten először került megrendezésre az ifjúsági bál. Kellene egy ilyen program 
Lajosmizsére is. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Megköszönöm a beszámolót, 
elfogadásra javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 



 8

Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
49/2016. (V. 17.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
átfogó beszámolója a 2015. évi tevékenységéről 
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
   átfogó beszámolóját a 2015. évi tevékenységéről. 
   Határidő: 2016. május 19. 
   Felelős       A bizottság 
 
 
6./ Napirendi pont 
Együttműködési megállapodás megkötése Lajosmizse Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő 700. hrsz-ú ingatlanán városi sportcsarnok és kiszolgáló 
egységei építésére 
Belusz László ÖB elnök 
E-mailen megkaptuk az előterjesztést a hétvégén. A jogi részét jegyző úrra, 
polgármester úrra bízom. A tárgyat kellene pontosítani. A megállapodás tárgyába be 
lett írva, hogy „körülbelül és előreláthatólag”. Ezt részletezni kellene, pontosítani. 
A terület vonatkozásában is mintegy 30 m2-el nagyobb területről van szó, mint eddig. 
Meg kell jelölni, hogy ki tervezte, a megállapodást csatolni kell. Az előterjesztés 
tartalmazza azokat a fékeket, gátakat, amiket megfogalmaztunk. Ez egy 4 oldalas 
megállapodás. 
dr. Balogh László jegyző 
A szerződést pontosítjuk. Egyeztetés van még folyamatban. Múlt hét csütörtökön 
kaptunk anyagot, erre pénteken reagáltunk. Közel vagyunk ahhoz, hogy kialakul a 
szerződés végleges szövege. Csütörtökre próbáljuk lerakni a végleges megállapodást. 
Basky András polgármester 
Átküldték a verziókat, átdolgozták, mi is át fogjuk beszélni a megállapodást. 
dr. Balogh László jegyző 
Végleges és megnyugtató szerződés a kiviteli terv ismeretében készíthető el. 
Orbán Antal bizottsági tag 
Mi lesz akkor, ha az derül ki, hogy nem építhető meg a 498 millió forintból sem. 
Basky András polgármester 
Ha a közbeszerzési eljárás során az derül ki, hogy 2 millió forint kell hozzá, akkor 
hozzátesszük, ha az derül ki, hogy hiányzik még 100 millió forint, akkor a projekt nem 
tud megvalósulni. A korábbi csarnok építésénél az üzemeltetési költség 15 millió 
forint volt, de az nagyobb csarnok is volt. 
Belusz László ÖB elnök 
Várjuk testületi ülésre a végleges szerződés-tervezetet, s akkor tudunk dönteni. 
Határozatot most nem hoz a bizottság 
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7./ Napirendi pont 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2015. évben végzett 
munkájáról 
Belusz László ÖB elnök 
A beszámoló elkészült. Teljes körű képet mutat a Hivatal munkájáról. 2008. óta nem 
volt bérfejlesztés a Hivatalban, a Kormány nem tesz intézkedéseket erre vonatkozóan.  
Ha megüresednek álláshelyek, nehéz kapni szakembert, ez látható a Pénzügyi Irodánál 
is. Folyamatosan megüresedés van és állásbetöltés. Kérdezem a jegyző urat, hogy 
kíván-e kiegészítést tenni a beszámolóval kapcsolatban? 
dr. Balogh László jegyző 
Nem. Ha kérdés merül fel, akkor arra válaszolok. A bérfeszültségek valójában 
feszültséget okoznak. A havi 8.000.- Ft-ot tervezzük adni, a korábbi években azt 
megkaptuk. 
Belusz László ÖB elnök 
A beszámolóval kapcsolatban van-e kiegészítés, kérdés, észrevétel? Nincs. 
Elfogadásra javaslom a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 
2015. évben végzett munkájáról. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
50/2016. (V. 17.) ÖB hat. 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal  
beszámolója a 2015. évben végzett munkájáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
  kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 2015. év- 
  ben végzett munkájáról. 
  Határidő: 2016. május 19. 
  Felelős:     A bizottság 
 
8./ Napirendi pont 
A háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok éves szakmai beszámolója 
szempontrendszerének meghatározása 
Belusz László ÖB elnök 
A korábbi testületi ülésen fogadtuk el a háziorvosok beszámolóját. 1-2 beszámoló igen 
rövidre sikerült, ezért határoztunk meg szempontrendszereket. 8 pont lett 
meghatározva. Ez a szempontrendszer bővebb a korábbinál. Van-e még olyan, amit be 
kellene építeni ebbe a szempontrendszerbe. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
A háziorvosoknak a praxis jogáról kellene beszélni és nem az intézmény helyzetéről, 
ezért javaslom a 7. pont kivételét a szempontrendszerekből.  
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Basky András polgármester 
A háziorvosoktól azt vártuk, hogy a problémák kialakulását jelezzék, és arra 
helyezzünk hangsúlyt. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGSZI vezetője 
Nem szeretném, ha az orvosok beszámolója arról szólna, hogy az egészségügyi 
intézménynek mit kellene tenni. 
Belusz László ÖB elnök 
Az intézmények a beszámolóikban több oldalon keresztül bemutatják a munkájukat. 
Az orvosok miért nem tudják ezt megtenni? 
Basky András polgármester 
A beérkezett anyagból, amit az orvosok beküldenek, tudnának egy összegzést 
készíteni. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még egyéb kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Javaslom, hogy a 
szempontrendszerből a 7. pontot vegyük ki, a 3. pont egészüljön ki a 
„szakrendelésekre utalások száma,” és a várólistára javaslatok” kifejezésekkel. Aki 
ezekkel a kiegészítésekkel elfogadja a háziorvosok, házi gyermekorvosok és 
fogorvosok éves szakmai beszámolója szempontrendszerének meghatározását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
51/2016. (V. 17.) ÖB hat. 
A háziorvosok, házi gyermekorvosok és  
fogorvosok éves szakmai beszámolója szempont- 
rendszerének meghatározása 

HATÁROZAT 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága a háziorvosok, házi 
gyermekorvosok és fogorvosok éves szakmai beszámolója bekérésének 
szempontrendszerét az alábbiak szerint határozza meg: 

I. Praxishoz 
a.) bejelentkezettek száma: 

- ebből a körzethez tartozó lakosságszám: 
b.) a bejelentkezettek korcsoportonkénti megoszlása: 

- házorvosoknál: 
14-18 éves  
19-24 éves: 
25-34 éves: 
35-44 éves: 
45-54 éves: 
55-64 éves: 
65-74 éves: 

- házi gyermekorvosoknál: 
0-11 hónapos: 
12 hónapos- 4 éves: 
5- 14 éves: 
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15-18 éves: 
- fogorvosoknál: 

0-18 éves: 
19-62 éves: 
62 év felett: 
 

c.) Az egyes korcsoportoknál leggyakrabban előforduló megbetegedések 
(akut/krónikus): 

 
d.) Miben látja ezek kialakulásának legfőbb okait (stressz, helytelen 

táplálkozás/életmód, munkanélküliség/ megélhetési nehézségek stb): 
 

II. A háziorvosi/fogorvosi feladatok ellátása során az alábbi 
tevékenységek közül munkája során mely tekinthető a 
legmeghatározóbbnak: 

- betegségmegelőzés, egészségnevelés (egészségfejlesztés), 
egészségügyi felvilágosítás, tanácsadás (igény/rendelkezésre 
álló idő) – rendelkezési idő hatékonysága; 

- akut panasszal érkezők ellátása; 
- krónikus betegek gondozása. 

III. Az egészségmegőrzés céljából szűrővizsgálaton történő megjelenés, , 
mennyire jellemző a praxishoz tartozók körében, vagy az orvos-beteg 
találkozót főként Önnek kell kezdeményeznie? Milyen tapasztalatai 
vannak ezzel összefüggésben? Szakrendelésekre utalások száma, és a 
várólisták telítettségére vonatkozó adatok 

IV. A háziorvosi/gyermekorvosi/fogorvosi feladatok ellátását nehezítő 
körülmények (ellátott lakosság döntően külterületen lakik, többsége 
nyugdíjas/munkanélküli, orvos leterheltsége stb.). 

V. Az elmúlt évi beszámolóhoz viszonyítva a lakosság (bejelentkezett 
biztosítottak) szemléletében észlelt e változást az egészségi 
állapotuk megőrzése érdekében tett erőfeszítéseikre vonatkozóan, 
illetve ez megítélése szerint kizárólag a beteg felelőssége, vagy ezt a 
társadalmi és gazdasági helyzet (egyéb okok) egyaránt 
befolyásolják? 

VI. Házi gyermekorvosok/fogorvosok tapasztalatai a nevelési 
intézmények (óvoda, iskola) rendszeres szűrővizsgálatával 
összefüggésben. 

VII. Konstruktív javaslatai amellyel az Önkormányzat munkáját segíti az 
egészségvédelem, prevenció és betegellátás területén. 

 
Felelős: Önkormányzati Bizottság 
Határidő: 2016. május 19. 
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9./ Napirendi pont 
Egyebek 
- Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális 
ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) rendeletének rendkívüli települési támogatás 
nyújtása feltételének véleményezése 
Basky András polgármester 
Korábban levelet küldtünk ki, amelyben azt láttuk, hogy a rendeletnél van egy 
fellebbezés bent a Képviselő-testületnél. Nem tudtunk támogatást adni annak az idős 
hölgynek a villanyszámlája kiegészítéséhez, aki a fellebbezést benyújtotta. Vannak 
olyan esetek, hogy valaki a saját nyugdíjából nem tud megvásárolni gyógyszert. 
Vannak rendkívüli élethelyzetek, amikor idejönnek, hogy segítsünk. Akinek alacsony 
a nyugdíja, az egy évben négyszer kaphat évente maximum 20.000.- Ft-ot. Pont ezek 
az emberek azok, akik ledolgoztak sok évet, és nem tudunk segíteni nekik. Ez a város 
életében nem hoz jó üzenetet. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A legutóbbi testületi anyagban találtam ezt a levelet, aki nem kaphatott támogatást, 
mert a nyugdíja volt a kizáró tényező. Ezek az emberek végigdolgozták az egész 
életüket, s nem kaphatnak segítséget. Korábban a segítség összeghatár nélkül volt, a 
mérlegelés méltányossági kérdés volt. A polgármesternek a méltányossági 
kritériumokat kellene megadni, felhatalmazni a polgármestert a mérlegelésre, 
méltányosságra, s ő tudná kezelni ezeket a problémaköröket. Szeretném, ha a 
mérlegelés, méltányosság be lenne építve a szociális rendeletbe. Ez feloldaná a 
jelenlegi korlátozást. Mindig adott helyzetben kellene mérlegelni külön-külön a 
kérelmeket. Ez plusz költségeket nem fog okozni, mert ebből a keretből mindig 
maradt. 
Belusz László ÖB elnök 
Ez teljesen jó, hogy ezen módosítsunk, hogy a polgármester hatáskörébe tennénk, s az 
„egyszeri” szót kivennénk a rendeletből és a „méltányossági alapot” kifejezést 
beletennénk a rendeletbe. Hány fő, és hány eset van ilyen? 
Basky András polgármester 
Körülbelül 10 eset van. 
Belusz László ÖB elnök 
Ezt az esetet segíteni kell, meg kell adni a lehetőséget a segítésre. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Ha egy család bajba kerül, akkor a problémát ne 2.000.- Ft-al oldjuk meg. 
Basky András polgármester 
A tragikus esetekben 40.000.- Ft szokott lenni a maximum határ. Józsáné dr. Kiss 
Irén tanácsnok 
Ezt fel kellene oldani. 
Basky András polgármester 
Ezt nem nagyon kellene feloldani. Ez nem mindennapi eset. Eddig kezelni lehetett. 
Néhány olyan eset fordul elő évente, hogy valaki úgy érzi, hogy nem kap segítséget. 
Ha segítséget kap, akkor pozitív véleménye van, de ha nem segítünk, akkor negatív 
megnyilvánulásokat tesz.  
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Sebők Márta bizottsági tag 
Van egy szociális rendeletünk, ezt elfogadtuk. 
Basky András polgármester 
A rendelkezésünkre álló keretet betartottuk, én úgy gondolom, hogy segítsünk. 
Belusz László ÖB elnök 
Arról volt szó, hogy megnézzük, hogy hogyan teljesültek a kifizetések. A polgármester 
úr tudta teljesíteni a kifizetéseket. Átértékelhetjük a rendeletünket és módosíthatjuk. 
Ezt én támogatni tudom. Kérdés, vélemény van-e? 
Borbély Ella bizottsági tag 
Támogatni tudom. 
Kocsis Györgyné bizottsági tag 
Támogatni tudom. 
Orbán Antal települési képviselő 
Kimondtunk egy rendeletet, maradjon úgy. 
Basky András polgármester 
Nem értem, hogy miért okoz valakinek problémát, hogy idős asszony, aki rászorul a 
segítségre, miért ne kaphasson segítséget. Van néhány eset, amikor valakinek többször 
van szüksége segítségre. 
Belusz László ÖB elnök 
A rendeletet módosítani kell, az „egyszeri alkalom” kifejezést vegyük ki és legyen 
benne helyette a „méltányossági” kifejezés. Aki javasolja, hogy Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. 
(III. 30.) rendeletének rendkívüli települési támogatás nyújtási feltétele úgy változzon, 
hogy az „egyszeri alkalom” kifejezés kerüljön ki belőle, s helyette a „méltányossági” 
kifejezés kerüljön bele, s a soros Képviselő-testületi ülésre legyen előkészítve. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – 3 tartózkodással – ellenszavazat 
nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
52/2016. (V. 17.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) 
rendeletének rendkívüli települési támogatás nyújtása  
feltételének véleményezése 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága javasolja, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata Képvi- 
  selő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) 
  rendeletének rendkívüli települési támogatás nyújtási feltétele úgy vál- 
  tozzon, hogy az „egyszeri alkalom” kifejezés kerüljön ki belőle, és a  
                      megállapítás méltányossági alapon történjen, s a soros  
                      Képviselő-testületi ülésre legyen előkészítve. 
  Határidő: 2016. május 19. 
  Felelős:     A bizottság 
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Belusz László ÖB elnök 
Van-e még valakinek az egyebekben előadni valója? Nincs. Nekem lenne. 
17 millió forintot megszavaztuk az iskola felújítására. Ezt adjuk is oda, mert a mi 
gyermekeink járnak oda, függetlenül attól, hogy az iskolát üzemeltetésre át fogja venni 
a KLIKK. Megfontolandó, hogy melyik épületet adjuk át és melyik maradjon nekünk. 
Kérjük meg Tengölics Juditot, hogy dolgozzanak ki egy elképzelést, hogy mi az, amit 
be tudunk csoportosítani, mi az, amit nem. 
Sebők Márta bizottsági tag 
A Súri iskola épülete, Pártház iskola épület maradjon mindenképpen. 
Belusz László ÖB elnök 
Igen, öt épületet miért adnánk oda. Lépjünk előre és gondolkodjunk. Abban kérem a 
bizottság álláspontját, hogy mit adjunk oda, mit nem. 
Basky András polgármester 
Gondolkodni kell azon, hogy mik azok a lehetőségek, amiket módosításként meg lehet 
oldani. Át kell gondolni, hogy mi az, amit oda tudunk adni. Össze kell ülni, át kell 
gondolni, hogy mi az, amit át tudunk adni a KLIKK-nek majd amikor esedékes lesz. 
Borbély Ella bizottsági tag 
A Mathyász utcai iskolánál akkor telekre szükség van-e, mint amekkora jelenleg? Ezt 
is be lehetne vinni. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Én a magam részéről kizártnak tartom, hogy az oktatási intézményeket szolgáló 
vagyonjogot az állam megszerezze. UNIÓ-s pályázatok a tulajdonos átruházást 
kizárják, a települések nem egyeznek bele ebbe, hogy az iskolákat államosítsák. Át 
kell gondolni azt, hogy mi az a minimális oktatási épület, amit át tudunk adni. Ha 
üzemeltetésre átveszi a KLIKK, akkor még jobban rendbe kell tenni a tantermeket 
Amit mi megcsinálunk, az a gyermekeinknek meglesz. Akkor majd látjuk, hogy mi 
lesz a megoldás. Ezt a munkát, amit elkezdtünk, nagy erőkkel folytatni kell, mert a 
tantermeknek tökéletesen rendben kell lenni. A magam részéről a könyvtárnak a 
kialakítását is szorgalmazom. A könyvtár kialakítására milyen lehetőség van? 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
A legutóbbi testületi ülés jóváhagyta a 17.500.00.- Ft fejlesztést, amiben szerepel a 
kézszárítók beszerzése 1.750.000.- Ft értékben. Egy vállalkozás ingyenesen 
rendelkezésünkre bocsájtaná az infrás papírtörlési lehetőséget. Számításokat 
végeztünk, hogy a papír mennyibe kerülne. 3 év alatt fizetnénk ki a berendezések árát, 
úgy, hogy azzal kiváltsuk a mostani költségeket. A jóváhagyott keretből felszabadulna 
1.755.000.- Ft, 6.794.000.- Ft pénzmaradványa keletkezett az IGSZ-nek. Ennek a 
pénzmaradványnak a felhasználása lehetővé tenné, hogy a könyvtár bővítését 
megvalósítsuk. Ebben időben lépni kell, ebben kérem a testület támogatását. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Ez nagyon jó hír. 
Belusz László ÖB elnök 
Azt feltétlenül át kell gondolni, hogy majd amikor aktuális lesz, mit adjunk át a 
KLIKK-nek üzemeltetésre. 
Basky András polgármester 
Azért kell ezt a 17 millió forintot rákölteni, mert ha elviszi a KLIKK, akkor nem lesz 
felújítás belátható időn belül. 
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Tengölics Judit IGSZ vezetője 
A sportcsarnok bérbeadásából származó bevétel 50 %-a maradna az 
önkormányzatoknál, a másik 50 % befizetés köteles. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Nem tudjuk, hogy milyen kimenetelű lesz az iskola államosítása, ezért célszerű egy 
tervezetet készíteni, hogy melyek azok az intézmények, amiket meg kell tartani. A 
Hivatal esetében is jelenleg az a nagy probléma, hogy vissza már a Kormányhivataltól 
irodahelyiséget nem kapunk, bármennyire is nagy szükség lenne rá. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Ennek a munkának az elkészítésére fel kell kérni Tengölics Judit IGSZ vezetőt, és Sápi 
Tiborné igazgató asszonyt, hogy próbálják összeírni és megcsinálni ezt a rendszert. 
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 15.30 
órakor. 
 
 
 
 
 

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