Jegyzőkönyv
Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi
Bizottsága nyílt ülésén.
A Bizottsági ülés helye: Sátoraljaújhely Kossuth tér 5. Városháza, Dísztermében
A Bizottsági ülés ideje: 2020. október 27. napján 13 órától
A Bizottság részéről megjelentek:
Sebes Péter bizottsági tag
Palicz István bizottsági tag
Szabó János bizottsági tag
Bodnár Ferencné bizottsági tag
Szegedi Tibor bizottsági tag
Dr. Csomós Katalin bizottsági tag
Az ülésről távol maradt:
Csernai Ferencné bizottsági elnök
Tanácskozási joggal meghívott:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja
dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző
Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző
Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző
Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző
Jegyzőkönyvvezető:
Buka Gabriella
Sebes Péter bizottsági tag, levezető elnök: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította,
hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság határozatképes, mivel a 7 tagból 6 tag jelen van,
egyben az ülést megnyitotta. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Csernai Ferencné egyéb
elfoglaltsága miatt őt bízta meg az ülés levezetésével. Mivel a napirendekkel kapcsolatosan
nem volt javaslat, Sebes Péter bizottsági tag az ülés napirendi pontjait szavazásra bocsátotta.
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 6 tagja,
6 igen szavazattal, - egyhangúlag - az ülés napirendjét a meghívó szerint elfogadta.

Napirendi pontok:
1. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző
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Zárt ülésen:
1. Előterjesztés a „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjban
részesülők szociális rászorultságának felülvizsgálatára
Előterjesztő: Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző
2. Előterjesztés segélykérelmek elbírálására
1. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Hivatal

2019.

évi

Sebes Péter bizottsági tag, levezető elnök: Megkérdezte dr. Rózsahegyi Ferenc jegyzőt vane kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatosan.
dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy nem tervezett hozzászólást a beszámolóval
kapcsolatban, de az előző bizottsági üléseken elhangzottak miatt, és hogy következetes legyen
egy apró kiegészítést fűzne a beszámolóhoz. Elmondta, hogy a hozzáfűzni valója inkább
emocionális jellegű és azért fontos, mert ezt nem írják le. Elmondta, hogy a jogszabályi
előírások hívták életre a beszámoló elkészítését. Elmondta, hogy hivatalvezetőként látja, hogy
ennek a hivatalnak milyen működésbeli hiányosságai, problémái és gyengeségei vannak és ő
leginkább erre koncentrál és lehet, hogy a valós méretükhöz képest még nagyobbnak is
tűnnek. Elmondta, hogy folyamatos az önvizsgálat, a kellő önkritika és a gondolkodás azon,
hogy mit lehetne jobban csinálni. Valószínűleg ez indukálja benne az elégedetlenséget is,
mert látja, hogy mit lehetne jobban csinálni. Elmondta, hogy más bizottsági ülésen
felvetődött, hogy mikor éri el a végállapotot, hogy kialakult a szervezet. Véleménye szerint
soha, hiszen változik a körülöttünk lévő világ és változik a jogszabályi környezet is, és mindig
vizsgálja, hogy mit lehetne jobbá tenni ebből adódóan a változás állandó és azt gondolja, hogy
ez egy érték. Elmondta, hogy ez a hivatal mindig kész és képes lesz reagálni és kiszolgálni az
állampolgárok érdekeit, szolgálni a fenntartó önkormányzatot és segíteni a társ költségvetési
szervek munkáját. Elmondta, hogy a beszámoló híven tükrözi, de nem a teljesség igényével a
2019-es évet. Már nem ez a hivatal struktúrája, hiszen az öt osztály helyett már csak négy
osztállyal működik a hivatal és sorolhatná még a változásokat.
Kérdések, vélemények:
Szabó János bizottsági tag: Elmondta, hogy a bizottság tagjai közül többen már más
üléseken tárgyalták a beszámolót. Szerinte, azzal hogy rendkívül kis számú osztállyal
dolgozik a hivatal, ez egy nagyfokú letisztultságot és átlátható tevékenységet mutat, viszont
ez azt hozza magával, hogy egy-egy osztályra sokkal nagyobb teher hárul. Elmondta, hogy
Sátoraljaújhely nem egy nagy város, és valószínűleg azon a határon mozognak az osztályok,
ami éppen kezelhető és kitudja szolgálni a lakosság és a képviselő-testület igényeit. Elmondta,
hogy nagyon sokan szeretnének a hivatalhoz jönni dolgozni, amennyiben olyan végzettséget
szereznek, amivel itt el lehet helyezkedni. Megköszönte a hivatal munkáját és reméli, hogy
sikerül mindenkinek megtalálnia a számítását és olyan embereket alkalmazni, akik alkalmasak
arra, hogy hosszú távon kiszolgálják a lakosságot.
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Mivel más kérdés, vélemény nem hangzott el, Sebes Péter bizottsági tag, levezető elnök
javasolta a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadását és szavazást rendelt el.
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
416/2020. (X.27.) határozata
a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi
Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri
Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját fogadja el.

Mivel más kérdés, felvetés nem hangzott el Sebes Péter Bizottsági tag, levezető elnök
megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 13. óra 10 perckor bezárta, a bizottság zárt
ülésen folytatta munkáját.

K. m. f.

Csernai Ferencné
Bizottság elnöke

távollétében:

Bodnár Ferencné sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Sebes Péter sk.
Bizottsági tag
levezető elnök

