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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsa 2020. október 15-én 13.06 órakor, Lajosmizse Városháza 
Dísztermében megtartott soros üléséről. 
 
Jelen vannak:  Basky András    Tanács Tag 
   Juhász Gyula    Tanács Tag 
   Majoros István  Tanács Tag 
   Kun János   Tanács Tag 
   Majoros István  Tanács Tag 
   dr. Adonyi Lajos  Tanács Tag 
   Sebők Márta   Tanács Tag 
   Fekete Zsolt   Tanács Tag 
         
Tanácskozási joggal meghívottak:  dr. Balogh László jegyző 

Muhairné Mayer Piroska aljegyző 
 
Egyéb meghívottak:    Rostásné Rapcsák Renáta vezetői referens 
      Kocsis Györgyné óvodavezető 
      Tóth Éva bölcsődevezető 
      Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI intézményvezető 
      Gulyás Attiláné pénzügyi referens 
 
Jegyzőkönyvvezető:    Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző 
 
Basky András elnök: Tisztelettel köszöntöm a mai ülésünkön a megjelenteket. Megállapítom, 
hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, mert a 10 fő Tanács Tagból Lajosmizse részéről 
4 fő, Felsőlajos részéről 4 fő van jelen, összesen 8 fő. Czigány Lajos és Borbély Ella Tanács 
tagok igazoltan vannak távol az ülésről. A meghívóban három napirendi pont szerepel. 
Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb napirendi pont tárgyalására javaslata. Amennyiben 
nincs, kérem, aki elfogadja így a napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, 
hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 4 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 4 igen 
szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadták el: 

  Napirend 
 

Előterjesztő 

1. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció – Társulást érintő részének - 
felülvizsgálata  

Basky András 
elnök 

2. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyása 
 

Basky András 
elnök 

3. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás által fenntartott Meserét 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde beszámolója a 
2019/2020. nevelési évről  

Basky András 
elnök 
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1. napirendi pont: 
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció – Társulást érintő részének - felülvizsgálata  
Előadó: Basky András elnök 
 
Basky András elnök: Lajosmizse Város Önkormányzatának és a Lajosmizse és Felsőlajos 
Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulásnak kötelezettsége a 
Koncepció elfogadása. Két évente felül kell vizsgálni a Szolgáltatástervezési Koncepciót. 
Számot kell adni az elmúlt időszakban mi valósult meg, illetve a felülvizsgálat során át lehet 
gondolni azokat a feladatokat, amelyeket a következő időszakban tervezni kell, megoldásra vár. 
A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióban a kollégák a változásokat kék betűszínnel 
jelölték. Az anyagban kitűnik az, hogy milyen széleskörű az a tevékenység, amelyet végzünk a 
Társulás szinten a két településen. Mindig újabb problémák jelentkeznek ezen a területen, 
amelyekre megoldást kell keresni például az idősek ellátásban, a fogyatékkal élők és a 
szenvedély betegek részére. Ezeket a feladatokat el kell látni. Egyes feladatokat az intézményen 
belül kerül ellátásra, illetve szerződés alapján lát el az önkormányzat. A szerződés alapján 
ellátott feladatokat szakemberek végzik, ilyen például a Máltai Szeretetszolgálat. A Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepciót tárgyalta több szervezet is és egyetért vele, a bölcsőde 
vezetője, óvoda vezetője, Máltai Szeretetszolgálat, a Római Katolikus Főplébánia, az 
Egészségház vezetője. Józsáné dr. Kiss Irén az EGYSZI intézményvezetője elmondta, hogy 
mindenképpen kell foglalkozni azokkal a területekkel, amelyek jelen pillatanban nem 
ellátottak, de látszik ezeken a területeken, hogy bizonyos szintű változásokra a későbbiekben 
szükség lesz. Józsáné dr. Kiss Irénnek átadom a szót. 

Józsáné dr. Kiss Irén EGSZI intézményvezetője: A bizottsági ülésen három témakört 
említettem meg. Van egy ellátási kötelezettsége az önkormányzatnak, mint 10.000 fő feletti 
nagyságú település. A fogyatékkal élőknek ellátása továbbra is gondot okoz. Ezzel 
kapcsolatban több fele kísérletet tettünk. Például Kecskemét Megyei jogú város ellátja a 
feladatot, de Lajosmizsét nem vállalta be. Olyan speciális igényeket igényelnek a fogyatékkal 
élők ellátása, amellyel az intézményünk nem rendelkezik. Továbbra is kutatni kell, hogy kivel 
lehet ellátási szerződést kötni.  

Az idősek körében megjelennek új problémakörök, például a demenciával élők gondja, az 
Alzheimer korban szenvedők. Ez összefüggésben van az egészségügy fejlődésével, 
hosszabbodik az életkor és szükségszerűen bekövetkeznek azok az egészségügyi állapotok, 
amelyek úgymond a szociális ellátó rendszernek is reagálnia kell. A demenciával élők nappali 
ellátása kötelező feladat lenne az önkormányzatnak. Az ellátottak olyan speciális igényekkel, 
ellátási szükségletekkel jelentkezik és ezek a feltételek nem biztosítottak.  

Lajosmizsén van egy speciális helyzet. Általában az egészségügyi és szociális ellátó rendszernél 
a mindennapok során szakmai együttműködés van. Ezeknek a szakmai előnyeit élvezzük, ami 
a munkára is jó hatással van. Ez 2010-től van így. Azóta olyan szintű fejlesztések valósultak 
meg az intézményben 2001. óta, hogy szolgáltatások egész sora jött létre az egészségügyi és 
szociális ellátó rendszerben. Ezek változnak, fejlődnek és új szakterületek jelentkeznek. Az 
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épület befogadóképessége korlátozott. A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót kétévente 
felül kell vizsgálni. Most egy két éves időszakról tárgyalunk. Koncepció lévén hosszabb távon 
kell gondolkodni és akkor új igényekkel, új szakterületekkel, új feladatokkal például a 
dietetikus, mentőpont, a fogorvosok részére panoráma röntgen biztosítása. A gyermekek száma 
növekedni fog. Harmadik gyermekorvosi körzet bevezetése célszerű. Jelenleg két 
gyermekorvos van, ha kiesik az egyik orvos, akkor Lajosmizse és Felsőlajos gyermekbetegei 
ellátása egy orvosra hárul. Tárgyi, technikai és infrastruktúrás feltételei vannak. Hol tudnánk 
ezeket az új szolgáltatásokat elvégezni? Érdemes az önkormányzatnak e tekintetben 
gondolkodni. 2010-ben jó döntés volt a szociális és gyermekjóléti rendszer bekerült az 
Egészségházba. Előnyeit az egész település élvezte, mert egy helyen van a szolgáltatás. A 
fenntartó részéről évente 40 millió forint megtakarítást jelent, ami az elmúlt évek alatt közel 1 
milliárd forintot jelent. További infrastrukturális épületet kell bevonni, akár új építésével, vagy 
a jelenlegi épület átalakításával, vagy szomszédos épületek megvásárlásával lehetővé tenni az 
új fejlődési szakaszt.  

Basky András elnök: Következő időszakban mindenképpen feladat ezeknek a területek 
átgondolása. Az előterjesztés melléklet 37. oldalán 750.000 forintra kell módosítani a Római 
Katolikus Főplébánia támogatási összegét. Tárgyalta az előterjesztést az Önkormányzati 
Bizottság. Van-e valakinek kérdése, észrevétele a határozat-tervezettel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse 
részéről 4 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

21/2020.(X.15.)TH. 
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció – Társulást érintő részének - felülvizsgálata 
 

Határozat 
 

1.) A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztés mellékletében foglalt felülvizsgált Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepció – Társulást érintő részét - elfogadja. 

2.) A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a szociális szolgáltatástervezési 
koncepciót aláírja és a határozatban foglaltakról az érintett intézményvezetőket 
tájékoztassa.  

Felelős: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa 
Határidő: 2020. október 15. 
 
2. napirendi pont: 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 
Előadó: Basky András elnök 
 
Basky András elnök: Az intézmény SzMSz-ét Társulásnak kell jóváhagyni. Az SzMSz kitér 
az általános rendelkezésektől kezdve a szervezeti felépítésre, a különböző egységeknek a 
leírására. Az előterjesztés tartalmazza a változásokat. A legfontosabb változás az adatvédelmi 
tisztviselő, mely szerepel a módosított SzMSz-ben. Van-e valakinek kérdése, észrevétele a 
határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki 
elfogadja a határozat-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
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Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 4 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 4 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

22/2020.(X.15.)TH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 

 
Határozat 

 
1.) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa Lajosmizse Város 

Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének - az 
előterjesztés melléklete szerinti - Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 

 
2.) A szervezeti és működési szabályzat 2020. november 1. napján lép hatályba. 

Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, 
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Elnöke által LMKOH/1115-2/2019. 
számú határozattal jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat. 

 
3.) A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a határozatban foglaltakról az 

intézményvezetőt tájékoztassa.  
 

Felelős: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa 
Határidő: 2020. október 15. 
 

3. napirendi pont: 
A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás által fenntartott Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsőde beszámolója a 2019/2020. nevelési évről  
Előadó: Basky András elnök 
 
Basky András elnök: Átfogó beszámolót kaptunk az intézményektől. Bölcsőde tekintetében 
nagyobb az igény, az új bölcsődére szükség van. Felsőlajos is épít egy bölcsődét. Az óvodai 
csoportokban 25 fő helyett körülbelül 29 fő gyermek található. A gyerek létszám növekszik és 
ez a tendencia nem fog megváltozni. Bölcsőde tekintetében a 3 csoport segítség lesz, ezáltal az 
óvoda leterheltsége csökkenthető. Óvoda tekintetében későbbiekben szükség lehet két 
csoporttal bővíteni. Tankerületes pályázat útján 8 tantermes iskola építését célozta meg. A 
Kormány az építéshez szükséges többletforrást megítélte a Tankerültnek és a következő 
hetekben aláírható lesz a kivitelezési szerződés. Amennyiben az épület megépül, akkor a 
Gépállomási iskola felszabadul és egyfajta gondolkodási lehetőséget az óvoda bővítésében is. 
Az intézményekben folyó munkák, a csoportok vagy a közösségek, fejlesztések tekintetében 
eredményes. Probléma az óvodapedagógusok létszámának feltöltése. Van-e valakinek a 
beszámolóval valakinek kérdése? Kocsis Györgynének átadom a szót. 

Kocsis Györgyné óvoda vezető: A zsilipszerű beengedési rendszer továbbra is működik.  
Reggel a gyermeket bevesszük a bejáratnál, hőmérsékletet mérünk, kezet fertőtlenítünk, 
átöltöztetjük, mi visszük be a csoportba. Délután fél órás intervallumokban 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 órakor ugyanez a szisztéma történik. Az intézmény továbbra is zárt. Szeptember 
hónapban volt egy időszak, amikor kevesebb volt az esetszám és megnyitásra került az 
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intézmény. Az esetszámok emelkedése során visszaálltunk az előző rendszerre. A nagy 
óvodában 280-290 felnőttnek a mozgását reggel, délben és délután az épületben a bútorokat ne 
fogják meg, ne menjenek a mosdóba, ne kísérje a gyereket, maszk legyen rajta, kézfertőtlenítőt 
használja. Ez azt eredményezte volna, hogy fertőzés került volna be. Így éreztük magunkat 
biztonságban. A gyerekek is megszokták. A 3 évesek szülei az udvarba bejöhettek, vagy az 
intézménybe történő belépést megelőzően nyilatkoznia kellett, lázmérés és fertőtlenítést kellett 
elvégezni. Bízunk benne, hogy minden felnőtt és gyermek ezt a nehéz időszakot átvészeli és 
várjuk a második hullám végét. Az óvodában a gyermekek ebből nem éreznek mást, mint 
rendszeresen kell kezet mosni fertőtlenítőszappannal. Az egészséges életmódra nevelés még 
jobban fókuszba került, mint eddig. Köszönjük szépen a plusz csomagokat a 
Kormányhivataltól. A fertőtlenítőszert olykor nehéz beszerezni. Hat darab lázmérőre is szükség 
van. A beszámolóba igyekeztünk mindent beleírni, de lehet maradtak olyan témakörök, 
amelyekre kíváncsiak. Várom a kérdéseiket! 

Basky András elnök: Köszönöm szépen a tájékoztatást! Van-e kérdés, észrevétel a 
beszámolóval kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja 
a határozat-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács 
tagjai Lajosmizse részéről 4 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozták: 
 

23/2020.(X.15.)TH. 
A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás által fenntartott  
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde  
beszámolója a 2019/2020. nevelési évről 

Határozat 
 

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa az általa fenntartott 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde – előterjesztés mellékletét 
képező - 2019/2020. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja.  
 
Felelős: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa 
Határidő: 2020. október 15. 

 

Basky András elnök: Mivel más nyílt napirendi pont nincs a mai ülést 13.30 órakor bezárom. 

 

K.mf. 
 

 Basky András sk.                                                      Sebők Márta sk. 
                   elnök                Tanács Tag 

                                   jkv.hit. 
 
 


