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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: A Pénzügyi Ellenőrző bizottság és az Önkormányzati Bizottság 2021. 
augusztus 10-én Lajosmizse Városháza Dísztermében 11.05 órakor megtartott     
együttes bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  
 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjai: 
 
  Sebők Márta    bizottság elnöke 
  Cseh Katinka    bizottság tagja 
  Péli Szilveszter   bizottság tagja 
 
Tóth-Orlov Bettina és Belusz László bizottsági tagok bejelentéssel vannak távol az 
ülésről. 
 
Önkormányzati Bizottság tagjai: 
 

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 
      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 együttes bizottsági ülésünkön megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 főből 3 fővel, az Önkormányzati 
Bizottság 5 főből 3 fővel határozatképes. Mivel Belusz László a Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottság ülés jegyzőkönyvének hitelesítője, jelenleg szabadságon van, ezért javaslom, 
hogy Borbély Ella Önkormányzati Bizottság tagja legyen a mai ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítője. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy az 
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Önkormányzati Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt, - 
elfogadta Borbély Ellát a mai együttes ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjeként.  
A meghívót mindenki megkapta az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Aki ezzel egyetért, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontokat. 
Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadja a meghívó szerinti napirendi 
pontokat, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Előterjesztő: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Ügyeleti Rendje Basky András 
              polgármester 
 
2./ Egyebek 
 
 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Ügyeleti Rendje 
Sebők Márta ülésvezető 
Köszöntöm körünkben Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI intézményvezetőjét.  
Korábban a Képviselő-testület is tárgyalta már ezt a témakört. Komoly gond van a 
hétvégi és az ünnepi ügyeleti rendszerrel. A jelenlegi háziorvosok nem tudják ezt 
teljesíteni. Az Önkormányzat megkereste szerződés-módosítással ezeket a praxisokat.  
Példaként elmondom, hogy Hajdu-Bihar megyében próba szintjén a mentősök látják el 
az ügyeletet.  
Kérem Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezető asszonyt, hogy mondjon néhány szót az 
ügyeleti dolgokkal kapcsolatban. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Nagyon nehéz kérdés az ügyeleti ellátás. 16 település készítette el a Kecskeméti Járási 
Egészségi Tervet. Ügyeleti rendjén kívül Kecskemét 12 településnek az ellátásáról, 
ügyeletéről gondoskodik. Megkerestük Kecskemétet. Szemereiné dr. Pataki Klaudia 
polgármester asszony válasza megérkezett, hogy nem tudják Lajosmizse ügyeletét 
bevállalni. A személyes beszélgetések során tudomásunkra hozták, hogy Lajosmizsének 
gondoskodnia kell a saját ügyeletének a megoldásáról. Kecskemét nem akarja 
Lajosmizsének az ügyeletét magára vállalni. Hajdu-Bihar megyében is óriási 
felháborodások voltak, amikor felmerült annak a kérdése, hogy a mentősök átveszik az 
ügyeletet. Ha változás is lesz az ügyeleti rendben, akkor este 10.00 óráig maradnak az 
orvosok ügyelni és utána veszi át a mentő szolgálat. Az is kérdés lenne, hogy hogyan 
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jut be a beteg Kecskemétre, ha megszüntetnénk a lajosmizsei ügyeletet. Gépkocsija nem 
mindenkinek van, idősek nehezen tudnak közlekedni, Volán buszjárat este 11.00 óra 
után már nincs. Lajosmizse területe óriási és a tanyás térség is óriási, a lakosság nagy 
része külterületi. Ezt az alapellátást meg kell tartani Lajosmizsén. A jövőt illetően úgy 
kell készülni, hogy az ügyeletet meg kell tartani. 
Sebők Márta ülésvezető 
Hogyan tudunk idevonzani településeket? Pld. Kerekegyháza, Ladánybene? 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Ez nem lehetséges, mert Lajosmizse és Kerekegyháza között nincs megoldva a 
közlekedés. Ladánybene nem akar többet költeni az ügyeletre. Táborfalvával lehetne 
tárgyalni ez ügyben. Már jelenleg is van egy orvos Szisz János, aki Táborfalván 
háziorvos, és Lajosmizsén is vállal ügyeletet. Ortopéd szakorvos is, ortopéd 
szakorvosként is rendel Lajosmizsén, nagyon szeretné még a reumatológia szakot is 
elvégezni. Nagyon szeretné, hogy ha a 7. vegyes háziorvosi körzet is megvalósulna 
Lajosmizse és Felsőlajos határában, mert nagyon szeretne az állásra pályázni. 
Táborfalvával tudnánk egyezséget kötni, ott legalább 2-3 orvost tudnánk nyerni. 
Sebők Márta ülésvezető 
Szomorú, hogy a saját orvosaink nem ügyelnek. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezető 
Két orvos van, aki egy-egy napot tud vállani az ügyeletből, a többi házi és gyermekorvos 
becsületesen kiveszi a részét az ügyeletből, 5-6 napot is vállalnak egy hónapban. Szisz 
doktor úr is vállalt augusztusban 5 napot. Ezen a holtponton, ha átbillenünk, ami jelenleg 
van, s Táborfalvával nyerünk 2-3 orvost, azt gondolom, hogy akkor nem lesz probléma 
ügyelet terén.  Egy biztos, hogy Lajosmizsén nem mondhatunk le az ügyeletről. 
Sebők Márta ülésvezető 
A Táborfalva orvosaival való tárgyalást mikor lehetne indítani? 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezető 
Akár már most is lehetne indítani a tárgyalásokat. A 7. körzetnek a kialakítását is fel 
kellene gyorsítani. Most a véleményeknek a kérése van. 
dr. Balogh László jegyző 
Nem nagyon érkeznek a vélemények. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
A nyilatkozatukat kellene megtenniük erre vonatkozóan az orvosoknak.  
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezető 
Meg kell keresni a háziorvosokat egyenként, hogy tegyék meg a nyilatkozatukat, mivel 
már lejárt a határidő erre vonatkozóan. Az ügyeletre mindenképpen szükség van. Ekkora 
település nem maradhat ügyeletes orvos nélkül. Táborfalvával lehet tárgyalni, hogy 
szerződést kössünk? 
Basky András polgármester 
Nem látjuk, hogy az ügyeleti rendszert hogyan tudjuk feltölteni, honnan veszünk el 
pénzt. Nagyon nehéz ezt úgy megoldani, hogy minden tekintetben megfelelő legyen. Az 
a pénz, amibe kerül, kb. 40 millió forint, az sok. 
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Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Nincs az a pénz, ami az életmentést pótolná, és fontosabb lenne. 
Sebők Márta ülésvezető 
Amellett, hogy az anyagi eszközeink korlátozottak, mindenképpen az ügyeletet fenn kell 
tartani. 
dr. Balogh László jegyző 
Ezeket a kérdésköröket központilag kellene megoldani és szabályozni. Az 
Önkormányzatnak a pénzügyi eszközei bizonytalanok. 
Basky András polgármester 
A környékbeli településeket össze kellene szedni, akik Lajosmizsére jönnének 
ügyeletre. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
A praxis közösségekre óriási pénzt költöttek, meg van határozva, hogy 15 óra helyett 19 
órát kell rendelni. Úgy gondolom én is, hogy milliós nagyságrend ellenében helyes, ha 
meg van határozva, hogy mennyit kell teljesíteni az orvosoknak. 
Sebők Márta ülésvezető 
Van-e még egyéb kérdés? Nincs. Felkérjük polgármester urat, hogy lehetőség szerint 
szervezze az orvosi ügyeletet, szükség van rá. 
Aki az előterjesztés határozat-tervezetét elfogadja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
részéről, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
 
12/2021. (VIII. 10.) PEB hat. 
A 45/2021. (IV.29.) Polgármesteri Határozat  
végrehajtásának felfüggesztése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét, s javasolja a  
                                 Képviselő-testületnek, kérje fel a polgármester urat, hogy  
                                 lehetőség szerint szervezze az orvosi ügyeletet. 
   Határidő: 2021. augusztus 12. 
   Felelős:     PEB 
 
 
Sebők Márta ülésvezető 
Aki az előterjesztés határozat-tervezetét elfogadja az Önkormányzati Bizottság részéről, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
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3/2021. (VIII. 10.) ÖB hat. 
A 45/2021. (IV.29.) Polgármesteri Határozat  
végrehajtásának felfüggesztése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét, s javasolja a Kép- 
                                 viselő-testületnek, kérje fel a polgármester urat, hogy lehetőség  
                                 szerint szervezze az orvosi ügyeletet. 
   Határidő: 2021. augusztus 12. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
Sebők Márta ülésvezető 
Tekintettel arra, hogy együttes ülésünk napirendi pontjának végéhez érkeztünk, 
megköszönöm a jelenlevők részvételét, ülésünket ezennel berekesztem 11.45 órakor. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
                             Sebők Márta                                       Borbély Ella  
                             ülésvezető                                              ÖB tagja 
                                                                                             jkv. hit. 
 
 


