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Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága nyílt 

ülésén.  

 

A Bizottsági ülés helye: Városháza, Sátoraljaújhely Kossuth tér 5. gróf Andrássy Gyula 

Termében 

 

A Bizottsági ülés ideje: 2020. július 7. napján 13. óra 00 perctől 

 

A Bizottság részéről megjelentek:  

             Csernai Ferencné bizottsági elnök 

    Sebes Péter bizottsági tag            

Palicz István bizottsági tag (Az 1. napirendi pont közben érkezett) 

Szabó János bizottsági tag 

Bodnár Ferencné bizottsági tag               

                        Szegedi Tibor bizottsági tag             

                        Dr. Csomós Katalin bizottsági tag (Az 1. napirendi pont közben érkezett) 

 

Tanácskozási joggal meghívott:  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

Tagainé Fabók Tímea osztályvezető 

      Lukács Márta vezetővédőnő 

                        Simonné Hauzer Mónika szakmai helyettes 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

                        Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

Tagainé Fabók Tímea osztályvezető 

      Lukács Márta vezetővédőnő 

                        Simonné Hauzer Mónika szakmai helyettes 

Jegyzőkönyvvezető: 

                       Buka Gabriella 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a 

Szociális és Egészségügyi Bizottság határozatképes, mivel a 7 tagból 5 tag jelen van, egyben 

az ülést megnyitotta. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a meghívóban szereplő tervezett 

napirendek sorrendje között lenne módosítás, az eredetileg 5-ös napirendként szereplő 

védőnők munkájáról szóló beszámolót elsőként tárgyalja meg a bizottság. Mivel a 

napirendekkel kapcsolatosan nem volt egyéb javaslat, Csernai Ferencné elnök az elhangzott 

módosítással az ülés napirendi pontjait szavazásra bocsátotta. 

 

Az ülés tervezett napirendi pontjait a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza.  

 

S  z  a  v  a  z  á  s :  A Szociális és Egészségügyi Bizottság  szavazáskor jelen lévő 5 tagja,  

5 igen szavazattal, -  egyhangúlag -  az ülés napirendjét az alábbi módosítással elfogadta. 

 

Napirend: 
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1. Előterjesztés a védőnők munkájáról szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztő:Lukács Márta vezető védőnő 

2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

gyermekjóléti alapellátásokról szóló 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete 

módosítására 

Előterjesztő:dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

3. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról 

szóló rendeletének megalkotására 

Előterjesztők:Szamosvölgyi Péter polgármester és dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

4. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Sátoraljaújhely 

Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.12.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő:Szamosvölgyi Péter polgármester 

5. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény munkájáról 

szóló beszámoló elfogadásáról 

Előterjesztő:Szamosvölgyi Péter polgármester 

6. Tájékoztató a központi háziorvosi ügyelet és a IV. számú felnőtt háziorvosi 

körzet működéséről (szóban) 

Előterjesztő:Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

 

Zárt ülésen: 

1. Javaslat a Közmegbecsülés Díja adományozására (szóban) 

Előterjesztő:Szamosvölgyi Péter polgármester 

2. Előterjesztés segélykérelmek elbírálására 

 

 

1. Előterjesztés a védőnők munkájáról szóló beszámoló elfogadására 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Megkérdezte Lukács Márta vezető védőnőt van-e 

kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Lukács Márta vezető védőnő: Elmondta, hogy a beszámolóban szerepel egy fő kiskorú 

várandós, de nem volt várandós kiskorú és három fiatalkorú várandós volt. Elnézést kért a 

hibáért. 

 

Kérdések, vélemények: 

 

Bodnár Ferencné bizottsági tag: Elmondta, hogy a beszámolóban az szerepel, hogy javultak 

a csecsemőgondozási táblázat mutatói, véleménye szerint viszont nem, mert a koraszülöttek 

száma és a fejlődési rendellenességgel rendelkezők száma mind-mind növekszik az előző 

évekhez képest. Szeretné tudni, hogy ennek mi az oka. Megkérdezte, hogy hány jelzést tettek 

a gyermekjóléti szolgálat felé, milyen szolgálat által biztosított rendezvényeken vettek részt, 

úgy mint szakmaközi esetkonferencia, volt-e közös családlátogatás, illetve hány 

környezettanulmányt készítettek a gyámhatóság felhívására. 

 

Lukács Márta vezető védőnő: Elmondta, hogy a fejlődési rendellenességgel született 

eseteket nem tudják befolyásolni, a csecsemőhalálozás igaz, hogy emelkedett, ebből egy 

ikerpár volt, ahol az egyikük komplex fejlődési rendellenességgel született, a megszületés 
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után két napon belül meghalt. A másikuknál idő előtti lepényleválás volt, és a 

lepényleválás következtében halt meg a magzat, és a harmadik esetben az édesanyánál állt 

fenn fejlődési rendellenesség, amely sajnos méhen belüli elhalást okozott. Elmondta, hogy 

minden esetben olyan komplex volt a fejlődési rendellenesség ahol, menthetetlenek voltak a 

magzatok. Elmondta, hogy a szakmaközi megbeszéléseken nem tud mindenki részt venni, 

mert délutánonként vannak a tanácsadások és az éves értékelésen is jelen vannak. Elmondta, 

hogy a jelzéseket azért nem írta bele, mert van még egy beszámolójuk, aminek a leadási 

határideje július 15. napja és az tartalmazza ezt az adatot.  

 

Bodnár Ferencné bizottsági tag: Szerette volna, ha a gyermekvédelmi munkáról több 

minden szerepel a beszámolóban. 

 

Szegedi Tibor bizottsági tag: Megkérdezte, hogy a védőnők koronavírus ideje alatt milyen 

feladatokat láttak el és a tetvesességet hogyan kezelik az intézményekben, mert a protokoll le 

van írva a beszámolóban, de a megvalósítása nem.  

 

Lukács Márta vezető védőnő: Elmondta, hogy a koronavírus ideje alatt a védőnői szolgálat 

a járványügyi szakmai előírásoknak megfelelően működött csak a családlátogatásokat nem 

végezhették el. Elmondta, hogy egyetlen egy tanácsadás nem maradt el minden védőoltás be 

lett adva, volt külön ÁNTSZ ellenőrzésük ahol mindent megfelelőnek találtak. Elmondta, 

hogy hívtak be kisgyermekeket státusz vizsgálatra előre egyeztettet időpontra így csak egy 

gyermek volt bent, egy a váróban és kint lehetett várakozni a tanácsadó előtt másfél méteres 

távolság betartásával, továbbá mindenkinek kötelező volt a szájmaszk viselése. Elmondta, 

hogy két hónapon túli elmaradásuk nem volt több, mint ami eddig, és az független volt a 

koronavírustól. Elmondta, hogy a szakmai protokollok szigorú előírásokkal működtek.  

Elmondta, hogy külön volt kézfertőtlenítő a mosdóhelyiségben, és minden gondozott aki 

bejött, olyan fertőtlenítőt kapott, amit nem kellett lemosni és minden egyes gondozott után 

külön volt fertőtlenítve a pakoló, a váró, a pad, és mindenki után ki volt szellőztetve. A 

tetvességgel kapcsolatban elmondta, hogy minden iskolában kötelezően szeptemberben, 

januárban, és áprilisban tartanak tetvességi vizsgálatot. Elmondta, hogy amennyiben 

tetvességet észlelnek, akkor azt az ÁNTSZ felé negyed évente jelentik és azoknál a 

gondozottaknál, akiknél rendszeresen ilyen problémát észlelnek, azokat külön jelzik a 

gyámhatóság felé. 

 

Palicz István bizottsági tag megérkezett. 

 

Szabó János bizottsági tag: Megkérdezte, hogy az Erzsébet Kórház gyermekosztályának 

problémája befolyásolja-e a védőnők munkáját. 

 

Lukács Márta vezető védőnő: Elmondta, hogy nem befolyásolja, mert teljesen független a 

tanácsadó, illetve gyermekgondozás a védőnői szempontból egészséges csecsemőkre, 

kisgyermekekre illetve várandósokra vonatkozik, igazából az osztály bezárása a 

gyermekgyógyászati ellátást befolyásolja.  

 

Bodnár Ferencné bizottsági tag: Elmondta, hogy a tavalyi bizottsági ülés alkalmával 

tárgyalták a védőnői beszámolót és javasolta, hogy ne a szakmai protokollt írják le, hogy mit 

kell csinálniuk a védőnőknek hanem, hogy mi valósul meg, mert a protokollt bármelyik 

jogszabályban megnézhetik a bizottság tagjai. Elmondta, hogy a bizottság tagjai arra 

kíváncsiak, hogy a védőnők hogyan oldják meg a különböző problémákat. Elmondta, hogy a 

védőnői gyermekvédelmi munka rendkívül fontos, mert arra az életkorra vonatkozik, amelyik 
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a legkiszolgáltatottabb időszak a gyermekkorban. Elmondta, hogy sok mindent 

hiányol a beszámolóból. Elmondta, hogy összehasonlította a Sátoraljaújhelyi Egyesített 

Szociális Intézmény beszámolójával, amiben minden meg van indokolva és mindenre 

kiterjedő tartalmas anyag.  

 

Lukács Márta vezető védőnő: Elmondta, hogy tavaly együtt kérte a bizottság a védőnők 

beszámolóját a gyermekjóléti adatok beszámolójával és a két beszámoló sok mindenben fedi 

egymást. Elmondta, hogy a gyermekjóléti adatok leadásának határideje július 15. napja. 

 

Bodnár Ferencné bizottsági tag: Elmondta, hogy a védőnői munkakörülményeknél olvasta a 

beszámolóban a ruhapénzt. Véleménye szerint vigyázni kell a megfogalmazással, annál is 

inkább, mert az egészségügyben a védőnői hálózat bérét rendezték, ezzel szemben a szociális 

szféra bére sehol sincs. 

 

Lukács Márta vezető védőnő: Elmondta, hogy ez nem külön kérés, hanem máshogy nem 

tudnak dolgozni, ha nincs köpenyük és papucsuk ezt nem plusz szolgáltatásként kérték, 

hanem előírás volt a koronavírus idején, hogy mindenki köpenyben és papucsban, vagy 

pólóban, nadrágban és papucsban legyen, nem tarthatott tanácsadást ugyanabban a ruhában, 

amiben bement a tanácsadóba. Ez a mindennapi tanácsadói munkához volt előírva. 

 

Sebes Péter bizottsági tag: Megkérdezte, hogy a középiskolai védőnők munkája miért nem 

szerepel a beszámolóban. 

 

Lukács Márta vezető védőnő: Elmondta, hogy az iskola egészségügyi védőnők munkájához 

tartozik.     

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Elmondta, hogy a védőnők esetében csak a hat területi 

védőnő szakmai munkájáról kellett beszámolni, mert az iskola egészségügy munkája az egy 

külön beszámoló, és az szeptemberben kerül napirendre, bízik abban, hogy az egy komplett 

anyag lesz. Véleménye szerint kevés az adat a védőnők munkájáról és egyetért Bodnár 

Ferencné véleményével. Szerette volna, ha részletesebb a beszámoló és akár védőnői 

körzetenként bemutatja be hogy milyen a leterheltsége a védőnőknek, mert az anyagban van 

egy összesítő táblázat, hogy mennyi volt az elmúlt években a veszélyeztetett várandósok 

száma, de arról nincs kimutatás, hogy egy védőnőnek mennyi a terhes esetszáma, mennyi a 

gondozott családok, gyerekek, kiskorúak száma, hogy kikkel foglalkoznak a védőnők. 

Elmondta, hogy számadatot nem tartalmaz a beszámoló konkrét védőnői körzetre lebontva, 

szakmai munkáról, feladatról, tevékenységről, nem szeretné, másik beszámolóval 

összehasonlítani csak szeretné látni, hogy védőnőként milyen a leterheltség, egy védőnőnek 

mi a feladata, mi a tevékenysége akár olyan szinten is, hogy melyik védőnőnek mikor van 

tanácsadása, kivel tartja a tanácsadást. 

 

Lukács Márta vezető védőnő: Elmondta, hogy volt, amikor úgy készült a beszámoló, de 

akkor meg az volt a probléma, hogy sok a számadat és összesíteni kell.   

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Úgy gondolja, hogy az nem lehetett probléma.  

 

Lukács Márta vezető védőnő: Elmondta, hogy számára egyszerűbb elkészíteni a beszámolót 

körzetenként, mert így minden egyes körzetet összesítenie kellett.  

 

Dr. Csomós Katalin bizottsági tag megérkezett. 
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Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Elmondta, hogy mivel egyébként az átfogó 

gyermekjóléti értékeléshez, adatot kell szolgáltatni akár pótlólag a vezető védőnő asszony 

körzetenként beküldheti a számadatokat és a soron következő bizottsági ülésen 

megtárgyalhatja a bizottság.   

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Kéri, hogy legyen kiegészítve az előterjesztés inkább 

dupla adat álljon a bizottság és a képviselő-testület rendelkezésére, nehogy megismétlődjön 

az, hogy nem fogadja el a bizottság a beszámoló anyagát. Kéri, hogy a veszélyeztetettséggel 

kapcsolatos jelzések folyamatosak legyenek, mert a védőnők azok a szakemberek a 

gyermekorvosok mellett, akik legkorábban és leginkább belelátnak a család életébe.  

 

Mivel más kérdés, vélemény nem hangzott el, Csernai Ferencné a bizottság elnöke javasolta a 

védőnők munkájáról szóló beszámoló elfogadását és szavazásra bocsátotta javaslatát. 

 

S  z  a  v  a  z  á  s  :  A Szociális és Egészségügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 

7 igen szavazattal – egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága  

152/2020.(VII.7.) határozata 

a védőnők munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a védőnők munkájáról szóló 

beszámoló elfogadására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

 

2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

gyermekjóléti alapellátásokról szóló 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete 

módosítására 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Megkérdezte Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

asszonyt van-e kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Elmondta, hogy 2015-ben volt utoljára az 

óvodákat, az általános iskolákat és a középiskolákat érintően nyersanyagnorma emelés. 

Elmondta, hogy a nyersanyagnorma az alapanyagok és a hozzá kapcsolódó költségek 

folyamatosan emelkednek, ezért vált indokolttá a rendelet módosítása. Elmondta, hogy a 

rendeletben szereplő nyersanyagnorma összegei és az intézményvezetők által megadott két 

javaslat közül a magasabb összeget tartalmazzák, természetesen a bizottság tagjai megkapták 

az alacsonyabb összegekről szóló javaslatot is.  

 

 

Kérdések, vélemények: 

 

Szabó János bizottsági tag: Olvasta az anyagban, hogy a gyermekétkeztetés térítési díját 

nem az élelmezés nyersanyag költségének az ellátottra jutó napi összeg alapján állapították 

meg ez idáig, ez volt egy észrevétel a vizsgáló szerv részéről. Megkérdezte, hogy akkor 

hogyan történt a megállapítása.  
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Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy ez a mondat nem volt belefoglalva az 

önkormányzat jelenleg hatályos rendeletébe. Elmondta, hogy az Állami Számvevőszéknek a 

tavalyi év folyamán volt egy átfogó ellenőrzése a gyermekétkeztetés kapcsán. Elmondta, hogy 

nem tartozik szorosan a naprendhez, de el szeretné mondani, hogy körülbelül 70 

önkormányzatot vizsgáltak, közte Sátoraljaújhely Város Önkormányzatát is. Elmondta, hogy 

volt olyan önkormányzat, ahol büntetőfeljelentést is tettek. Sátoraljaújhely vonatkozásában 

három megállapítás történt. Elmondta, hogy az egyik megállapításuk az volt, hogy nem 

szerepelt a rendeletben ez a mondat, a második, hogy jelenleg a belső ellenőrzés kétévente 

ellenőrzi az étkeztetést, és évente kellene, azóta már ez beépítésre került az éves ellenőrzési 

tervbe. A harmadik megállapításuk, hogy a szülőknek az elégedettségét kérvényben mérni 

kell. Elmondta, hogy egyik sem volt jelentős megállapítás. 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Elmondta, hogy korábban az Egészségügyi és Szociális 

Bizottság nem tárgyalta ezt a napirendi pontot, merthogy gyermekellátásról van szó. 

 

Szabó János bizottsági tag: Elmondta, hogy sok egymásnak ellentmondó mondatot talált az 

előterjesztésben és úgy tűnt számára mintha több ember készítette volna az anyagot.  

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Elmondta, hogy dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző úr 

az előterjesztést, míg ő a rendelet tervezetett készítette, de minden kérdésre szívesen válaszol, 

ami nem egyértelmű a bizottság tagjainak.   

 

Palicz István bizottsági tag: Kérte, hogy kerüljön bele az előterjesztésbe Deák Úti Óvoda, 

Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző 

Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, mert az anyag 

készítője megfeledkezett az intézményről. Elmondta, hogy az iskola tanulói évek óta mindig 

Sátoraljaújhelyben étkeztek és azt szeretné kérni, hogy az intézményt rendeljék oda 

valamelyik iskola konyhájához. Elmondta, hogy jelenleg több intézményben történik a 

tanulók étkeztetése. Elmondta, hogy előfordult olyan helyzet, amikor egyik konyha sem 

üzemelt akkor nem tudtak a gyermekek étkezni. Elmondta, hogy folyik az építkezés a Hajnal 

utcán, ahol az intézmény kollégiumának és a súlyosan halmozott gyermekeknek melegítő 

konyhája készül és ennek a konyhának az ellátását is majd valamelyik konyhának kell majd 

biztosítania. Szeretné, ha ez a konyha a Kazinczy Ferenc Általános Iskola konyhája lenne, 

ahol az egyforma normákból, egyforma minőséget kaphatnának a gyermekek. Elmondta, 

hogy a Jókai Mór Tagintézmény konyhája és a Kazinczy Ferenc Általános Iskola konyhája 

között nagy a különbség az előállított étel minőségében.  

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Véleménye szerint nem kellene minőségbeli 

különbségnek lennie a konyhák között, hiszen minden konyhára a közétkeztetésre, 

gyermekétkeztetésre vonatkozó rendeletben leírt szabályok vonatkoznak, és a szerint kell 

kialakítaniuk az étlapot és az ételadagokat. 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Javasolta, hogy az intézményvezetők által megadott 

alacsonyabb nyersanyagnorma összegét fogadja el a bizottság.  

 

Mivel más kérdés, vélemény nem hangzott el, Csernai Ferencné a bizottság elnöke a 

gyermekjóléti alapellátásokról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete módosítására 

vonatkozó előterjesztést az alátámasztó dokumentumban foglalt alacsonyabb összeggel 

javasolta elfogadásra és szavazásra bocsátotta javaslatát. 
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S  z  a  v  a  z  á  s  :  A Szociális és Egészségügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 

7 igen szavazattal – egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága  

153/2020.(VII.7.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekjóléti 

alapellátásokról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

gyermekjóléti alapellátásokról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete 

módosítására vonatkozó előterjesztést az alátámasztó dokumentumban foglalt 

alacsonyabb összeggel javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

3. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról 

szóló rendeletének megalkotására 

 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Megkérdezte Tagainé Fabók Tímea osztályvezető 

asszonyt, hogy van-e kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Tagainé Fabók Tímea osztályvezető:Nem volt kiegészíteni valója az előterjesztéssel 

kapcsolatban. 

 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, Csernai Ferencné a bizottság elnöke javasolta 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 

megalkotására vonatkozó előterjesztés elfogadását és szavazásra bocsátotta javaslatát. 

 

 

S  z  a  v  a  z  á  s  :  A Szociális és Egészségügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 

6 igen – 1 tartózkodás mellett  az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága  

154/2020.(VII.7.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 

rendeletének megalkotásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendeletének megalkotására 

vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

 

4. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Sátoraljaújhely 

Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.12.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
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Csernai Ferencné bizottsági elnök: Megkérdezte Tagainé Fabók Tímea 

osztályvezető asszonyt, hogy van-e kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy a februárban elfogadott költségvetés 

nullszaldós volt Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának, de most a koronavírus gazdasági 

következményeinek okán jelenleg ebben a költségvetési rendeletmódosításban 300 millió 

forint hiánnyal számol az önkormányzat. Elmondta, hogy nehéz prognosztizálni a bevételek 

és a kiadások alakulását. Elmondta, hogy az önkormányzat helyi bevételének a legnagyobb 

részét az iparűzésiadó tesz ki. Elmondta, hogy a gépjárműadó bevételét teljes egészében 

elvonták az önkormányzattól és 100%-ban állami bevétel marad. Elmondta, hogy az 

idegenforgalmi adó tárgyi összege nem került csökkentésre, viszont a szállások kedvezményt 

kaptak, hogy nem kell befizetniük. Elmondta, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 

lehetősége van 2020. július 20. napjáig pályázatot benyújtani. Elmondta, hogy a helyi 

adóbevételt 1 milliárd forinttal tervezte az önkormányzat, és jelenleg 600 millió forint 

szerepel a módosított költségvetésben. Úgy gondolja, hogy a jelenlegi adatok birtokában ez 

egy reális és teljesíthető nagyságrend és bízik abban, hogy több is lesz az év végére, de 

felelősségteljesen most ennyit tudtak betervezni. Elmondta, hogy az önkormányzat mindent 

elkövetett, hogy a béreket és a város működtetését biztosítani tudja. Az elsődleges szempont 

az volt, hogy a munkahelyek az önkormányzat intézményeiben ne kerüljenek megszüntetésre 

és részmunkaidős foglalkoztatásra sem került sor reméli ez így is marad. Elmondta, hogy a 

helyi adóbevétel csökkenése mellett csökkentik a tervezés során az intézmények működési 

bevételei is. Elmondta, hogy a legnagyobb kiesés a Magas-hegyi Turisztikai Sportközpont 

bevétele, hiszen a működtetése önként vállalt feladata az önkormányzatnak. Elmondta, hogy 

az eredeti költségvetésben 400 millió forint bevétellel számoltak, aztán márciusban azt 

gondolták, hogy gyakorlatilag nulla lesz az éves bevétel ehhez képest májusban kinyitott a 

Sportközpont így jelenleg 200 millió forint bevétellel számol az önkormányzat. Reméli, hogy 

teljesülni is fog. Elmondta, hogy ez a látogatók számától és az időjárástól függ. Elmondta, 

hogy a többi intézménynél is csökkentve lett a saját bevétel és a térítési díj. Elmondta, hogy a 

konyhák nem működtek 100%-on a digitális oktatás miatt és a Kossuth Lajos Művelődési 

Központ valamint a Városi Könyvtár saját bevételei sem teljesültek a rendezvények, a 

moziműsorok, és a színházi előadások elmaradása miatt. Elmondta, hogy az elmúlt 3 

hónapban az önkormányzat megemelte a hitelkeretét 140 millió forintról 300 millióra. 

Elmondta, hogy a visszafizetési kötelezettség úgy alakul, hogy 2020. szeptember 30. napjáig 

50%-ot kell visszafizetni, a másik 50%-ot 2020. december 31. napjáig. Elmondta, hogy ebben 

akár változás is történhet, mert a 2021. évi költségvetési törvény lehetőséget biztosít az 

önkormányzatoknak a likviditási hitel visszafizetési ütemét kitolni 12 hónapról 18 hónapra, és 

ehhez nem szükséges a kormány engedélye, továbbra is éven belüli hitelnek tekintik. 

Elmondta, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzat benyújtotta kérelmét egy rendkívüli 

önkormányzati pályázatra 51 millió ebből 29 millió forint támogatást kapott meg az 

önkormányzat, mely már átutalásra is került. Elmondta, hogy megjelent egy 

kormányhatározat, amiben kiegészítő támogatást folyósítanak vagy határoznak meg az 

önkormányzatok részére ennek a nagyságrendje még nem ismert ez fedezetet biztosít a 

határozat szerint a 2020. január 1-ei minimálbéremelésre, illetve most július 1-től a 

köznevelési intézményekben a béremelésre. Elmondta, hogy 2020. július 15-ig folyósítják az 

önkormányzatok részére a támogatás 50%-át, és utána pedig 5 havi egyenlő részben a másik 

50%-át.  

 

Kérdések, vélemények: 
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Csernai Ferencné bizottsági elnök: Megkérdezte, hogy ez valamennyi 

önkormányzat által foglalkoztatott dolgozót érint. 

 

Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy úgy szól a kormányhatározat, hogy 

ahogy a normatíva igénylés vagy a jogcímek vannak, úgy határozza meg jogcímenként a 

kiegészítő támogatást. Elmondta, hogy tavaly 50 millió forintot kapott az önkormányzat. 

Reméli, hogy most is hasonló nagyságrendű támogatásban részül Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzata. 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Reméli, hogy a különböző támogatásokkal 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a hozzá tartozó intézmények kibírják 2020. 

december 31. napjáig, ha nem jön egy újabb hullám a koronavírus fertőzésben. Megköszönte 

Tagainé Fabók Tímea osztályvezető asszonynak a részletes kiegészítést az előterjesztéshez. 

 

Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, Csernai Ferencné a bizottság elnöke 

javasolta Sátoraljaújhely Város Képviselő-testületének Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítására 

vonatkozó előterjesztés elfogadását és szavazásra bocsátotta javaslatát. 

 

S  z  a  v  a  z  á  s  :  A Szociális és Egészségügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 

7 igen szavazattal – egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága  

155/2020.(VII.7.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Képviselő-testületének Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.12.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város Képviselő-

testületének Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

3/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést fogadja 

el. 

 

 

 

5. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény munkájáról szóló 

beszámoló elfogadásáról 

 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Köszöntötte Simonné Hauzer Mónikát a Sátoraljaújhelyi 

Egyesített Szociális Intézmény szakmai helyettesét. Megkérdezte, hogy van-e kiegészítése az 

előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Simonné Hauzer Mónika szakmai helyettes: Felhívja a figyelmet arra, hogy az intézmény 

feladatellátása a szociális diagnózis készítéssel kiegészült, és az ellátási terület nem változott.  

 

 Kérdések, vélemények: 
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Bodnár Ferencné bizottsági tag: Elmondta, hogy, ha árvíz, katasztrófa és világjárvány 

van, akkor a szociális szférákon dolgozókra mindig lehet számítani. Reméli, hogy a szociális 

szféra egyszer eljut oda, hogy megkapja azt az anyagi támogatást, amit megkapott az 

egészségügy. Elmondta, hogy egy nagyon részletes beszámolót sikerült átnéznie és nem volt 

ismeretlen a számára, de mégis nagyon sok újat mutatott. Szívből kívánja, hogy a jövőben is 

munkájukat hivatástudattal és becsülettel végezzék, ami nagyon nehéz időnként, és köszöni 

szépen, hogy van egy ilyen intézmény hálózat Sátoraljaújhelyen.  

 

Sebes Péter bizottsági tag: Elmondta, hogy a koronavírus idején az intézmény nagyon sok 

feladatot vállalt az étkeztetésben, bevásárlásban, gyógyszerkiváltásában. Elmondta, hogy 

lelkiismeretes munkát végzett az intézmény és hatalmas köszönettel tartozunk ezért az 

intézmény dolgozóinak. 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Elmondta, hogy ez egy egyedi eset volt, de a 

városvezetésének és a hivatalvezetésének is sok feladata volt a rendkívüli helyzet alatt. Úgy 

gondolja, hogy kevés olyan szakterület van, ahol plusz juttatás nélkül bevállalnak az emberek 

az ilyen rendkívüli helyzetekben a feladatok elvégzését.  

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Elmondta, hogy bár ez nem tartozik a 2019. évi 

beszámolóhoz, de nem lehet elmenni szó nélkül a vírushelyzet és az intézményt övező 

mellőzöttség mellett. Mindenhonnan azt lehetett hallani, hogy az egészségügyben dolgozókat 

milyen megbecsülés övezte, azonban nem csak ők álltak helyt a rendkívüli helyzetben.  

Kiemelte és köszönetét fejezte ki Csernai Ferencné Intézményvezető asszonynak és az összes 

dolgozónak. Megköszönte a 2019. évi beszámolót, melyet a korábbi évekhez hasonló 

színvonalon készített el az intézmény.  

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Elmondta, hogy a vírushelyzet alatt az intézményi 

feladatellátás működött és többlet feladat hárult a dolgozókra, akik nem jártak be, azoknak az 

ebédet ki kellett szállítani. Megköszönte a Magas-hegyi Turisztikai Sportközpontnak, a 

Kossuth Lajos Művelődési Központnak, Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának, hogy 

gépkocsival segítették a szállítási feladatot. Személyes érintettséget jelentett be az 

előterjesztéssel kapcsolatosan. 

 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, Csernai Ferencné a bizottság elnöke javasolta a 

Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény munkájáról szóló beszámoló elfogadására 

vonatkozó előterjesztés elfogadását és szavazásra bocsátotta javaslatát. 

 

S  z  a  v  a  z  á  s  :  A Szociális és Egészségügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 

6 igen – 1 tartózkodás mellett  az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága  

156/2020.(VII.7.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény munkájáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális 

Intézmény munkájáról szóló beszámoló elfogadására vonatkozó előterjesztést fogadja 

el. 
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6. Tájékoztató a központi háziorvosi ügyelet és a IV. számú felnőtt háziorvosi körzet 

működéséről 

 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Megkérte Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

asszonyt, hogy tájékoztassa a bizottság tagjait a központi háziorvosi ügyelet és a IV. számú 

felnőtt háziorvosi körzet működéséről.  

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Tájékoztatta a bizottságot, a háziorvosi központi 

ügyelet, és a IV-es számú felnőtt háziorvosi körzet július 1-jétól érintett változásairól. 

Elmondta, hogy a Morrow Medical Zrt.-vel volt szerződésben az önkormányzat a központi 

háziorvosi ügyelet ellátására 2020. június 30. napjáig. Elmondta, hogy több oldalról 

megvizsgálva a kapcsolatot, és ebben nagy szerepet játszott az önkormányzathoz érkező 

problémáknak a jelzése, az önkormányzat vezetése úgy döntött, hogy a továbbiakban az 

önkormányzat saját maga fogja ezt a kötelező önkormányzati feladatot ellátni 2020. július 1. 

napjától. Elmondta, hogy nem volt könnyű megoldani, de június hónapban sikerült megkapni 

a működési engedélyt és aláírásra került a finanszírozási szerződés is. Tájékoztatta a 

bizottságot, hogy 2020. július 1. napjától 4 orvossal, 7 asszisztenssel és 3 gépkocsivezetővel 

működik a központi háziorvosi ügyelet. Elmondta, hogy a 4 közreműködő orvos közül 

hárman Debrecenből érkeztek, akik közül 2-en korábban is a Morrow Medical részéről voltak 

foglalkoztatva, az ellátásban egy doktornő újonnan került be ebbe a körbe illetve 

Sátoraljaújhelyből pedig dr. Petricska Miklós az, aki közreműködik és feladatot vállalt el az 

ügyeleti ellátásban. Véleménye szerint nem végleges a közreműködő orvosok létszáma. 

Szeretné, ha a városban működő háziorvosok egy két napot vállalnának az ügyeleti ellátásban, 

annál is inkább, hogy a szerződésük alapján amelyben az önkormányzat működteti az 

ügyeletet ez egy kötelező feladat. Ez nem azt jelentené, hogy a közreműködő orvosokkal 

megszűnik a kapcsolat, hanem mellettük Sátoraljaújhely Város háziorvosait is bevonnák az 

ügyeleti ellátásba.  Elmondta, hogy a IV. számú felnőtt háziorvosi körzetben a helyettesítési 

feladatot ezidáig dr. Molnár Erika Emese végezte, de 2020. június 30. napjával megszűnt a 

szerződése és doktornő nem kívánta meghosszabbítani illetve kérelmet juttatott el az 

önkormányzathoz arra vonatkozóan is, hogy a II. számú felnőtt háziorvosi körzet 

vonatkozásában 2021. január 1. napjától fel szeretné bontani a szerződést. Tájékoztatta a 

bizottságot, hogy a IV. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítésének feladatait dr. 

Csomós Katalin vállalta 2020. december 31. napjáig. Köszönte doktornőnek, hogy vállalta ezt 

a munkát.  

 

Kérdések, vélemények: 

 

Dr. Csomós Katalin bizottsági tag: Elmondta, hogy Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

asszonnyal megnézték a három vidéki rendelőt. Elmondta, hogy Alsóbereckiben a rendelő 

nagyon szép berendezéssel van felszerelve és megfelelő az ellátás biztosítására és várható 

még az éven, hogy technikai berendezések érkeznek, viszont Felsőbereckiben és 

Széphalomban a berendezés és a körülmények nagyon minimalisták azon kell majd javítani. 

Elmondta, hogy az internet elérhetőség a legfontosabb, mert ez megkönnyíti a munkájukat. 

Véleménye szerint nem egy nagy beruházás lenne, csak hozzáállás kérdése, hogy egy kicsit 

javítsanak a munkakörülményeken. 
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Sebes Péter bizottsági tag: Elmondta, hogy Széphalomban a felújítás után reméli sikerül 

berendezni is az épületet.  

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Elmondta, hogy mindent megtesz annak 

érdekében, hogy megfelelőek legyenek a munkakörülmények. Meglepte, hogy mennyire 

elavult a rendelő felszereltsége annak ellenére, hogy a tisztaság és minden egyéb adott. 

Elmondta, hogy a bútorzat cserére szorul, de megvannak azok a minimum feltételek, akár ha a 

veszélyes hulladék gyűjtésére gondol, ami szintén adott. Azt gondolja, hogy ha nem is egyik 

hétről a másikra, egy pici türelmet kérve doktornőtől, de lehetőségeikhez képest cserélik majd 

a bútorokat. 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Köszönte szépen a tájékoztatót. Elmondta, hogy 

kötelező önkormányzati feladat az orvosi ügyeletnek a működtetése és reméli, hogy jó döntés 

volt a feladat átvállalása és működőképes lesz így az ügyelet.  

 

Mivel más kérdés, vélemény nem hangzott el, Csernai Ferencné a bizottság elnöke javasolta a 

központi háziorvosi ügyelet és a IV. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetéséről szóló 

tájékoztató tudomásul vételét és szavazást rendelt el. 

 

S  z  a  v  a  z  á  s  :  A Szociális és Egészségügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 

7 igen szavazattal – egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága  

157/2020.(VII.7.) határozat 

a központi háziorvosi ügyelet és a IV. számú felnőtt háziorvosi körzet 

működtetéséről 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága a központi háziorvosi ügyelet és a IV. számú felnőtt háziorvosi körzet 

működtetéséről szóló tájékozatót tudomásul vette. 

 

 

Mivel más kérdés, felvetés nem hangzott el Csernai Ferencné a Bizottság elnöke 

megköszönte a részvételt és a nyílt ülést bezárta, a bizottság zárt ülésen folytatta 

munkáját. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

      Bodnár Ferencné sk.               Csernai Ferencné sk. 

Jegyzőkönyv-hitelesítő         Bizottság elnöke 

 


