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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanácsa 2015. április 21-én 13.00 órakor, Lajosmizsén az Egészségházban megtartott 
ülésérıl. 
 
Jelen vannak:   Basky András   elnök 
   Juhász Gyula   alelnök 
   Józsáné dr. Kiss Irén Tanács Tag 
   Majoros István   Tanács Tag 
   Sebık Márta  Tanács Tag 
   Makainé Antal Anikó Tanács Tag 
   Czigány Lajos  Tanács Tag 
   Kun János  Tanács Tag 
 
  
    
    
Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyzı 
     Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
       
 
Egyéb meghívottak:  Farkas Ferenc  
    Mócz-Fábián Andrea 
    Vály Bettina 
    Schnörch Péterné 
    Fekete Zoltán 
    dr. Mászáros-Petike Zsuzsanna 

 
            
Jegyzıkönyvvezetı:  Terenyi Helga 
 
Basky András elnök: Tisztelettel köszöntöm a mai ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy a 
Társulási Tanács ülése határozatképes, mert a 10 fı Tanács Tagból Lajosmizse részérıl 3 fı, 
Felsılajos részérıl 5 fı van jelen, összesen 8 fı. Keresztes Ferenc és Belusz László bejelentéssel van 
távol az üléstıl.  
A jegyzıkönyv hitelesítı Sebık Márta Tanács Tag, aki az alakuló ülés alkalmával megválasztásra 
került.  
A meghívóban kettı napirendi pont szerepel, de a zárszámadás sajnos nem készült el, most ezt vegyük 
le napirendrıl így ezért májusban is össze kell majd jönnünk.  Kérdezem, hogy van-e még valakinek 
egyéb napirendi pont tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, kérem aki a napirendi pontot a 
zárszámadási napirend levételével együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
Társulási Tanács 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pont 
tárgyalását fogadta el: 
 

 Napirend Elıterjesztı 

1. Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének 
végrehajtásáról 
 

Basky András 
elnök 
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Basky András elnök: A beszámoló tárgyalása elıtt átadnám a szót intézményvezetı asszonynak. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén Tanács tag, intézményvezetı: Tisztelettel köszöntök mindenkit, én azt 
javasolom, hogy elıször menjünk körbe az épületen. 
 
Basky András elnök: Bejártuk az épületet, folytatjuk ülésünket az 1. napirendi ponttal. 
 
 
1. Napirendi pont 
Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
Basky András elnök: Volt alkalmunk az imént végignézni az intézményt, és most más szemmel 
néztük, mint betegként. Láthattuk, hogy 120 %-ra ki van használva minden szegmense a háznak. Új 
rendelések is helyet kapnak, mint például a fül-orr-gégészet. A dolgozók öltözıje nagyon szépen ki 
lett alakítva, így a hatóság elıírásainak is biztosan megfelel. Most ugye az intézmény beszámolóját 
tárgyaljuk, ezért is van itt a kihelyezett ülésünk. A beszámolóban olyan adatok vannak, melyek hosszú 
évekre visszamenıleg mutatják az adatokat, például, hogy évente mekkora forgalmat bonyolítanak le. 
Az intézményben magas színvonalon folyik a munka, én a magam részérıl csak pozitívan tudok 
nyilatkozni. Köszönöm szépen. 
 
Juhász Gyula alelnök: Én is szeretném megköszönni az intézmény munkáját, és nagyon örülünk 
neki, hogy a Felsılajosiak is igénybe vehetik ezeket a szolgáltatásokat, mert ezt mi magunk nem 
tudnánk megoldani. A beszámolót elfogadásra javaslom, és erıt, egészséget kívánok a további 
munkához.  
 
Sebık Márta Tanács tag: Irénke nagyon komoly szakmai beszámolót szokott készíteni, ez most is 
így van. Az éves 86,000 betegforgalom mellett elismerendı a munkájuk. A beszámolóból kiderül, 
hogy a családsegítı szolgálatnál információnyújtás 400 esetben volt. Ez mit takar? 
 
dr. Mészáros-Petike Zsuzsanna Családsegítı Szolgálat vezetıje: Nagyon sok mindent. Azt tudni 
kell, hogy ennek az ügyfélkörnek gyakran a 8 általános osztálya sincs meg, sok esetben például egy 
levelet hoznak be, hogy értelmezzük nekik.  
 
Sebık Márta Tanács tag: Mi a különbség e között és az ügyintézés között?  
 
dr. Mészáros-Petike Zsuzsanna Családsegítı Szolgálat vezetıje: Az ügyintézésnél konkrétan 
segítünk, például adóbevallást készítünk, nyugdíjat segítünk elintézni, stb. Ezért is aggasztó a 
jogszabályok változása, hogy sok esetben Kecskemétre kell majd a járáshoz bemenni például 
segélyért. Eddig az Fht-soknak is mi segítettünk, most nekik is Kecskemétre kell majd bejárni. 
 
Sebık Márta Tanács tag: És a foglalkoztatással kapcsolatos forgalom mit jelent? 
 
dr. Mészáros-Petike Zsuzsanna Családsegítı Szolgálat vezetıje: Például önéletrajz írásban 
segítünk. 
 
Sebık Márta Tanács tag: Nem egy egyszerő feladat, nagyon összetett a dolog és nagy a felelısség. A 
betegforgalom folyamatosan nı, a létszám pedig állandó, így többet kell dolgozni mindenkinek. 
Köszönjük a munkátokat! 
 
Basky András elnök: A 6. oldalon található az idısek klubja résznél látható, hogy a létszám 11-re jön 
ki átlagosan. Most láthattuk, hogy ennél azért többen vannak ott. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén Tanács tag, intézményvezetı: Igen, mert például a Kecskeméti néni is mindig 
csak kedden jön, a többi napon nem, így ı 1/5 fı, mert gondozási napot kell számolni.  
Itt szeretném bejelenteni személyes érintettségemet, és a szavazásban nem kívánok részt venni. 
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Basky András elnök: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel 
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a beszámolót, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsa 7 igen szavazattal – Lajosmizse (2), Felsılajos (5) – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt, 1 fı Józsáné dr. Kiss Irén nem szavazott - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
9/2015. (IV. 21.) TH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti  
és Szociális Intézményének átfogó beszámolója a 2014. évrıl 
 

Határozat 
  
A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének - az elıterjesztés 
mellékletét képezı - 2014. évrıl szóló átfogó beszámolóját elfogadja. 
 
Felelıs: Társulási Tanács 
Határid ı: 2015. április 21. 
 
 
 
 
Basky András elnök: Köszönöm szépen, mivel napirendi pontunk végéhez értünk, a mai ülést 14.25 
órakor bezárom, és egyben kérem, hogy tolmácsolják köszönetünket a kollegáik felé. 
 
 

K.mf. 
 

 
 Basky András sk.                                 Sebık Márta sk. 
                  elnök                      Tanács Tag 
                           jkv.hit. 
 
             
 


