Jegyzőkönyv
Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága nyílt
ülésén.
A Bizottsági ülés helye: Városháza, Sátoraljaújhely Kossuth tér 5. Dísztermében
A Bizottsági ülés ideje: 2020. szeptember 22. napján 13.30 perctől
A Bizottság részéről megjelentek:
Csernai Ferencné bizottsági elnök
Sebes Péter bizottsági tag
Szabó János bizottsági tag
Bodnár Ferencné bizottsági tag
Szegedi Tibor bizottsági tag
Dr. Csomós Katalin bizottsági tag

(A 2. napirendi pont közben érkezett.)

Az ülésről távol maradt:
Palicz István bizottsági tag
Tanácskozási joggal meghívott:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja
dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző
Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző
Tagainé Fabók Tímea Költségvetési és Gazdálkodási osztályvezető
Dr. Lőrincz Anna iskolaorvos
Nyiriné Gecse Szilvia ifjúsági védőnő
Ducsai Melinda ifjúsági védőnő
Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző
(Az 1. napirendi pont után távozott)
Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző
Tagainé Fabók Tímea osztályvezető (Az 1. napirendi pont után távozott)
Dr. Lőrincz Anna iskolaorvos
Nyiriné Gecse Szilvia ifjúsági védőnő
Ducsai Melinda ifjúsági védőnő
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
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat képviselő-testületének Sátoraljaújhely Város
Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést 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.
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Az ülés tervezett napirendi pontját 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.

Napirendi pontok:
1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester
2. Előterjesztés az iskola-egészségügyi szolgáltatás helyzetéről szóló beszámoló
elfogadására
Előterjesztő: Dr. Lőrincz Anna iskolaorvos
3. Előterjesztés a sátoraljaújhelyi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2019.
évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására
Előterjesztő: Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző
4. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
20201. évi fordulójához történő csatlakozásra
Előterjesztő: Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző
5. Előterjesztés a II. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettségére
vonatkozó helyettesítési szerződés megkötésére
Előterjesztő: Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző
Zárt ülésen:
1. Előterjesztés Díszpolgári Cím, Pro Urbe
adományozására (szóban)
2. Előterjesztés segélykérelmek elbírálására

Díj

és

Közszolgálati

Díj

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
módosítására
Csernai Ferencné bizottsági elnök: Megkérdezte Tagainé Fabók Tímea osztályvezetőt van-e
kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy a jogszabályi előírásoknak eleget téve
elkészítették a költségvetés módosítás tervezetét. Elmondta, hogy az államháztartásról szóló
törvény és az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelete előírja, hogy évente legalább
négy alkalommal tárgyalni kell a költségvetési rendeletet és az előirányzatokat. Elmondta,
hogy 2020. évben ez a második költségvetés módosítás. Elmondta, hogy a júliusi
módosításhoz képest a módosított előirányzatok a kötelező számokból eredő változásokat
tartalmazzák. Elmondta, hogy ez a költségvetés módosítás magában foglalja a jelentős
közfoglalkoztatási támogatásokat és egyéb felhalmozási célú támogatásokat. Elmondta, hogy
ezzel párhuzamosan a kiadási oldal is módosítva lett, melynek nagy része személyi jellegű
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kifizetések és kisebb
300 millió forint.

mértékben

dologi kiadások. Elmondta, hogy a hiány továbbra is

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, Csernai Ferencné a bizottság elnöke javasolta
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Sátoraljaújhely Város
Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására vonatkozó előterjesztés elfogadását
és szavazást rendelt el.
S z a v a z á s : A Szociális és Egészségügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 5 tagja,
5 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Szociális és Egészségügyi Bizottsága
369/2020. (IX.22.) határozata
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi
Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város
Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására vonatkozó előterjesztést
fogadja el.
2. Előterjesztés az iskola-egészségügyi szolgáltatás helyzetéről szóló beszámoló
elfogadására
Csernai Ferencné bizottsági elnök:Köszöntötte Dr. Lőrincz Anna iskolaorvost és Nyiriné
Gecse Szilvia és Ducsai Melinda ifjúsági védőnőt. Megkérdezte, hogy van-e kiegészíteni
valójuk az elkészített beszámolóval kapcsolatban.
Dr. Lőrincz Anna iskolaorvos: Elmondta, hogy az iskolai egészségügyi szolgáltatás a
Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház Északi pavilon alagsorában folyt, de a járványhelyzet miatt
áthelyezték a sürgősségi sebészetet és a sebészeti szakrendelést az alagsorba. Kérték, hogy az
iskola egészségügyi szolgáltatást helyezzék el máshová a kialakult helyzet miatt, hogy a
gyermekek ne érintkezzenek a sebészeti szakrendelésre érkezőkkel. Elmondta, hogy a
negyedik emeleten kaptak egy helyiséget, amivel egyetlen gondjuk van, hogy a padló nem
tisztítható. Elmondta, hogy nem érte el az ÁNTSZ-t és megkérte, Bajzáthné Bekényi
Zsuzsanna aljegyzőt, hogy értesítse az ÁNTSZ-t és ellenőrizzék, hogy megfelel-e az
előírásoknak így a helyiség, hogy el tudják kezdeni a szűrővizsgálatokat.
Dr. Csomós Katalin bizottsági tag megérkezett.
Kérdések, vélemények:
Csernai Ferencné bizottsági elnök: Elmondta, hogy az anyag tartalmazza, hogy a március,
április és május hónapban a pandémiás időszak alatt nem volt mód a rendelést
hagyományosan elvégezni. Megkérdezte, hogy ez a probléma most aktuális-e.
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Dr. Lőrincz Anna iskolaorvos: Elmondta, hogy igen most aktuális és azt a rendelkezést
kapták, hogy el kell végezni az iskolai szűrővizsgálatokat, csak féltik a gyermekeket.
Csernai Ferencné bizottsági elnök: Megköszönte Dr. Lőrincz Anna doktornő munkáját.
Bodnár Ferencné bizottsági tag: A különböző szűrővizsgálatok vonatkozásában a
mozgásszervi elváltozásoknál magas a gyermeklétszám. Megkérdezte, hogy milyen problémát
lehet érteni ez alatt.
Dr. Lőrincz Anna iskolaorvos: Elmondta, hogy ez a mozgásszervi elváltozás a
hátgerincferdülés. Elmondta, hogy sok a túlsúlyos gyermek is, bár nincs külön kiemelve, sok
gyermek magasvérnyomásos betegségben szenved. Elmondta, hogy ebben nagy szerepe van a
gyermekek által fogyasztott energia italnak, emiatt sok esetben nincs szükség gyógyszeres
kezelésre csak az energia ital fogyasztásának elhagyására.
Csernai Ferencné bizottsági elnök: Megkérdezte, hogy a pandémiás helyzetben, hogy
sikerült a munkát elvégezni, illetve hogyan tudják pótolni az elmaradt vizsgálatokat.
Nyiriné Gecse Szilvia ifjúsági védőnő: Elmondta, hogy a munkát nehezen tudták elvégezni,
felváltva voltak a munkatársaival szabadságon, de a lehetőségekhez képest mindent
megtettek, amit lehetett, hogy ellássák a feladataikat. Elmondta, hogy sokszor a szülők
telefonáltak a beiratkozáshoz szükséges alkalmassági vizsgálatok miatt, és arról tájékoztatták
őket, hogy amint lehetőség lesz, pótolják a vizsgálatokat.
Dr. Lőrincz Anna iskolaorvos: Elmondta, hogy a beiratkozás feltétele, hogy egészségügyi
alkalmassági vizsgálaton vegyenek részt a tanulók. Elmondta, hogy már júniusban el tudták
kezdeni az alkalmassági vizsgálatokat, de még vannak olyan tanulók, akik még nem jöttek el,
de már hívták a szülőket és kérték, hogy pótolják ezt.
Csernai Ferencné bizottsági elnök: Megkérdezte, hogy a beiratkozók hány százaléka nem
vett részt az alkalmassági vizsgálaton.
Dr. Lőrincz Anna iskolaorvos: Elmondta, hogy nem tudja, de körülbelül 20 főről lenne szó.
Csernai Ferencné bizottsági elnök: Megkérdezte, hogy ettől függetlenül az iskolák
fogadták-e a tanulókat.
Dr. Lőrincz Anna iskolaorvos: Elmondta, hogy az iskolák igazgatóival meg lett beszélve,
hogy minél hamarabb pótolva lesznek az elmaradt alkalmassági vizsgálatok.
Csernai Ferencné bizottsági elnök: Megkérdezte, hogy a szűrővizsgálat a jelenlegi
helyzetben az iskolákban történik-e majd.
Nyiriné Gecse Szilvia ifjúsági védőnő: Elmondta, hogy a vezető védőnőtől érdeklődött,
hogy az ifjúsági védőnők, hogyan látják el a feladatukat a jelenlegi helyzetben, de azt a
tájékoztatást kapta, hogy a szűrővizsgálatok folytatódnak, míg más rendelkezés nem jelenik
meg. Elmondta, hogy a márciustól elmaradt szűrővizsgáltokat a jelenlegi vizsgálatok
befejezése után fogják elkezdeni pótolni.
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Mivel más kérdés, vélemény nem hangzott el, Csernai Ferencné a bizottság elnöke javasolta
az iskola-egészségügyi szolgáltatás helyzetéről 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 6 tagja,
6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Szociális és Egészségügyi Bizottsága
370/2020. (IX.22.) határozata
az iskola-egészségügyi szolgáltatás helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi
Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy az iskola-egészségügyi szolgáltatás
helyzetéről szóló beszámoló elfogadására vonatkozó előterjesztést fogadja el.
3. Előterjesztés a sátoraljaújhelyi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
2019. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására
Csernai Ferencné bizottsági elnök: Megkérdezte Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyzőt
van-e kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Nem volt kiegészítése az előterjesztéssel
kapcsolatosan.
Kérdések, vélemények:
Bodnár Ferencné bizottsági tag: Örömmel olvasta az előterjesztést és annak különösen
örült, hogy Sátoraljaújhelyben folyamatosan növekszik a gyermeklétszám, viszont a szünidei
gyermekétkeztetés igénybevételénél elszomorítja, hogy milyen kevesen veszik igénybe.
Szomorúan vette tudomásul, hogy a szociális ágazatnál újabb feladatok kerültek kiosztásra
2019. évtől kötelező az iskolai szociális segítő illetve a szociális diagnózis felállítása.
Véleménye szerint folyamatos szakember hiány van szociális területen. Elmondta, hogy az
előző évhez képest nőtt a gyermek bántalmazások száma. Véleménye szerint jól működik a
gyermekvédelmi rendszer egyre jobban elismert a szolgálat illetve a központ munkája és
valószínű, hogy egyre több eset kerül felszínre ennek kapcsán. Elmondta, hogy a szakmaközi
megbeszéléseken a jelzőrendszeri tagok közül kevesen vesznek részt és ennek kapcsán a
jelzések késnek vagy egyáltalán nem érkeznek meg a szolgálathoz és idejét múlttá válik az
intézkedés is. Elmondta, hogy a szakmaközi megbeszélések a jelzőrendszeri tagok számára
nagyon sok ismeretanyagot adnak. Elmondta, hogy nagyon jó lenne most gyereknek lenni,
mert nagyon sok lehetőséget biztosítanak a Sátoraljaújhelyben élő gyermekeknek az iskolák, a
közművelődési intézmények, a szabadidő központ és a civilszervezetek is. Jó lenne ezt
kihasználni, ebben a szülő szerepe jön elő, hogy mennyire tudja a gyermeket ösztönözni arra,
hogy éljen ezekkel a lehetőségekkel. Gratulál az előterjesztés elkészítéséhez, mely mindenre
kiterjedő.
Csernai Ferencné bizottsági elnök: Elmondta, hogy az előterjesztés nagyon széleskörű és
sok információt tartalmazó anyagot kapott a bizottság. Elmondta, hogy azt szűrte le belőle,
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hogy a szociális területen dolgozók igyekeznek, hogy a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok megfelelő színvonalon történjenek. Szívesen olvasta az utolsó
részében az előterjesztésnek, hogy mennyi lehetőséget biztosít a város folyamatosan és van
arra lehetőség, hogy a gyermekek ne csellengjenek, és megfelelő környezetben töltsék az időt.
Elmondta, hogy a demográfiai számok is egyre inkább megnyugtatóak, mert nem a 65 éves
korhatárt betöltöttek száma emelkedik rohamosan, mint az a korábbi években megfigyelhető
volt. Bízik abban, hogy ez a tendencia így marad és esetleg még javulni is fog. Elmondta,
hogy sajnos a munkavégzése során a bántalmazás kapcsán azt tapasztalják, hogy egyre inkább
előtérbe kerül, de reméli, hogy azért mert a jelzőrendszer jobban működik. Elmondta, hogy az
intézkedés megtörténik minden esetben és úgy gondolja, hogy időben történik a jelzés.
Elmondta, hogy a szakmaközi megbeszéléseken a gyermekorvosokat hiányolják. Elmondta,
hogy a következő szakmaközi megbeszélést videókonferencia formájában tartják így meg.
Elmondta, hogy egy intézményből többen is részt vehetnek a megbeszélésen. Megköszönte
ezt az átfogó és terjedelmes anyag elkészítését.
Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Megköszönte az elismerő szavakat. Elmondta,
hogy az előterjesztésben szereplő tartalom az intézmények által megküldött részletes
tájékoztatást tartalmazza. Elmondta, hogy azon túl, hogy kötelező és törvény által előírt
feladat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés, de
mindig öröm az összeállítása, mert minden benne szereplő mondatnak jelentősége van.
Elmondta, hogy a tájékoztató anyagokból lehet levonni a következtetéseket és összeállítani
azt a javaslat csomagot, amely elősegíti, hogy még jobban zárjon és működjön a
gyermekvédelmi rendszer a városban.
Mivel más kérdés, vélemény nem hangzott el, Csernai Ferencné a bizottság elnöke javasolta a
sátoraljaújhelyi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2019. évi ellátásáról szóló átfogó
értékelés elfogadására vonatkozó előterjesztés elfogadását és szavazásra bocsátotta
javaslatát.
S z a v a z á s : A Szociális és Egészségügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja,
6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Szociális és Egészségügyi Bizottsága
371/2020. (IX.22.) határozata
a sátoraljaújhelyi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2019. évi
ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi
Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a sátoraljaújhelyi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2019. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására
vonatkozó előterjesztést fogadja el.
4. Előterjesztés
a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 20201. évi fordulójához történő csatlakozásra
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Csernai
Ferencné
bizottsági
elnök: Megkérdezte Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna
aljegyzőt van-e kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Nem volt kiegészítése az előterjesztéssel
kapcsolatosan.
Kérdések, vélemények:
Csernai Ferencné bizottsági elnök: Elmondta, hogy mióta lehetőség van Sátoraljaújhely
Város Önkormányzata él ezzel a lehetőséggel. Elmondta, hogy várják a továbbtanulni akarók
jelentkezését az előterjesztésben megadott határidővel.
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, Csernai Ferencné a bizottság elnöke javasolta a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához
történő csatlakozásról szóló előterjesztés és a mellékletét képező pályázati kiírások
elfogadását és szavazásra bocsátotta javaslatát.
S z a v a z á s : A Szociális és Egészségügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja,
6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Szociális és Egészségügyi Bizottsága
372/2020. (IX.22.) határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi
fordulójához történő csatlakozásról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi
Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához történő csatlakozásról szóló
előterjesztést és a mellékletét képező pályázati kiírások elfogadását.
5. Előterjesztés a II. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási
kötelezettségére vonatkozó helyettesítési szerződés megkötésére
Csernai Ferencné bizottsági elnök: Megkérdezte Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyzőt
van-e kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Nem volt kiegészítése az előterjesztéssel
kapcsolatosan.
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, Csernai Ferencné a bizottság elnöke javasolta a II.
számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettségére vonatkozó helyettesítési
szerződés megkötéséről szóló előterjesztés elfogadását és szavazást rendelt el.
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S z a v a z á s : A Szociális és Egészségügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja,
6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Szociális és Egészségügyi Bizottsága
373/2020. (IX.22.) határozata
a II. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettségére vonatkozó
helyettesítési szerződés megkötéséről
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi
Bizottsága javasolja, a képviselő-testületnek, hogy a II. számú felnőtt háziorvosi
körzet területi ellátási kötelezettségére vonatkozó helyettesítési szerződés
megkötéséről szóló előterjesztést fogadja el.
Mivel más kérdés, felvetés nem hangzott el Csernai Ferencné a Bizottság elnöke
megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 13. óra 57 perckor bezárta, a bizottság zárt
ülésen folytatta munkáját.

K. m. f.

Bodnár Ferencné sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Csernai Ferencné sk.
Bizottság elnöke

