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Iktatószám: LMKOH/4739-9/2020. 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. május 17-i ülésén 64/2018. (V.17.) 
határozatával elfogadta Helyi Esélyegyenlőségi Programját, amely 2018-2023. évekre vonatkozóan 
fogalmazott meg intézkedéseket.  
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § 
(4) bekezdése a következők szerint rendelkezik: „(4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos 
megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben megváltozott helyzet esetleges megváltozását kétévente át 
kell tekintetni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell 
vizsgálni, illetve helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.”  
 
Lajosmizse Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja áttekintésre került, valamennyi célterületen (nők, 
mélyszegénységben élők/romák, fogyatékkal élő személyek, gyermekek, idősek)– összhangban a Város 
egyéb fejlesztési dokumentumaival – újabb célkitűzések kerültek beépítésre. Az áttekintéssel beépített 
módosítások az anyagban kék betűszínnel kerültek megjelölésre. Tekintettel arra, hogy a dokumentum 
áttekintése történt meg, az adattáblák nem kerültek átdolgozásra. 
 
A HEP Fórum véleményének kikérése a veszélyhelyzetre tekintettel rendhagyó módon nem 
személyesen történt. Valamennyi HEP Fórum tagnak, továbbá önkormányzati képviselőnek 
megküldésre került az áttekintett anyag véleményezésre. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
az előterjesztés melléklete szerinti Helyi Esélyegyenlőségi Program a véleményezést követően 
kiegészítésre került a következőkkel:  
- a Közösségi ház felújításának megtörténte; 
- az Egészségházban a házi gyermekorvosi alapellátás és a fogászati alapellátás is meghatározásra került 
a gép és műszerbeszerzés vonatkozásában;  
- az idősgondozás fejlesztése,  
- a támogató szolgálat kiépítése.    
 
HEP Fórum keretében véleményezésre felkért intézmények, szervek:  
- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Bács-Kiskun Megyei  Kirendeltség –  
 dr. Makkos Nándor  
- Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Vezetője – Kocsis Györgyné  
- Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Vezető- helyettese –  
  Kunné Sipos Ágnes  
- Lajosmizse Város Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Intézményvezetője –    

Józsáné dr. Kiss Irén  
- Lajosmizse Város Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye  
  Intézményvezető helyettese – Meleg Sándor  
- Lajosmizse Város Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye  
   Védőnői Szolgálat Vezető védőnő  – Tábiné Szőrös Alíz  
- Lajosmizse Város Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye  
   Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Vezető- dr. Faragó Viktor  
- Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Igazgatója- Plichta Ildikó  
- Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Elnöke –  Lakatos Sándor  
- Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Vezetője – Guti Istvánné igazgató  
- Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei  Csoport vezetője – Szántó     

Józsefné  
- Lajosmizsei KÖH jegyzője – Dr. Balogh László  



- Lajosmizsei KÖH – Dodonka Csaba pályázati referens  
- Lajosmizsei KÖH – Horváth Sándor pályázati referens   
- Lajosmizsei KÖH – Kovács Gábor települési főépítész  
- Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselői  
 
Lajosmizse, 2020. május 21. 
 
 
 
 
Polgármesteri döntéshozatal: 
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a 40/2020. 
(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-étől.  
 
Ezzel a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat állapított meg az Országgyűlés – a 2020. 
március 31-étől hatályos – a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvénnyel. 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 
képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, 
illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat 
állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 
 
Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

 
………./2020. (…….) Polgármesteri Határozat 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 
koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvényre Lajosmizse Város 
Polgármestereként – a Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyben - „„Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2018-2023.” dokumentum áttekintése” 
tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 

H A T Á R O Z A T 

A „Lajosmizse Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2018-2023.” dokumentum 
áttekintése és kiegészítése a jogszabályban foglaltak szerint megtörtént, azt az előterjesztés 
melléklete szerint hagyom jóvá és látom el aláírásommal.   

Lajosmizse, 2020. május 28. 10.00 óra 

 

                          Basky András  
                           polgármester 
 

 
 
 
 
 
 

előterjesztés melléklete 


