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Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága rendkívüli nyílt ülésén.  

 

A Bizottsági ülés helye: Városháza, Sátoraljaújhely Kossuth tér 5. Dísztermében 

 

A Bizottsági ülés ideje: 2021. augusztus 24. napján  

 

A Bizottság részéről megjelentek:  

             Csernai Ferencné bizottsági elnök 

Palicz István bizottsági tag 

Szabó János bizottsági tag 

Bodnár Ferencné bizottsági tag               

                        Szegedi Tibor bizottsági tag           

 

Az ülésről távol maradt: 

Sebes Péter bizottsági tag            

                        Dr. Csomós Katalin bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal meghívott:  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Madák Tímea Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály osztályvezető 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Madák Tímea Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály osztályvezető 

              

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. Megkérdezte a bizottság tagjait, hogy az ülés napirendjével 

kapcsolatosan van-e észrevétel vagy egyéb javaslat.  Javaslatot tett egy új napirendi pont 

felvételére a Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház Szakmai programjának módosítására 

vonatkozó előterjesztés megtárgyalására. Mivel a napirendekkel kapcsolatosan nem volt 

egyéb javaslat, Csernai Ferencné a bizottság elnöke az elhangzott módosítással az ülés 

napirendjeit 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 5 tagja, 5 

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

 

Napirendek: 

Előterjesztés a Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház Szakmai programjának 

módosítására  
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Zárt ülésen: 

 

Előterjesztés segélykérelmek elbírálására (szóban) 

 

 

 

Előterjesztés a Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház szakmai programjának 

módosítására  

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök:. Elmondta, hogy a Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház 

szakmai programjának a módosítása határidőhöz kötött és kormányhivatali eljáráshoz 

szükséges. Megkérdezte dr. Madák Tímea osztályvezetőt, hogy van e kiegészítése az 

előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

dr. Madák Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy a módosítás legfőbb oka, hogy  a 

Kormányhivatal jelezte, hogy pontosítani szükséges az első fejezetben lévő adatokat. 

Elmondta, hogy módosításra került a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal jegyzőjének neve 

illetve van egy sablon, hogy milyen adatokat tartalmazzon a Biztos Kezdet Gyerekháznak a 

bemutatása és felesleges volt a telephelyet illetve egyéb adatokat feltüntetni, négy adatsor 

kivételére került sor. Elmondta, hogy egységes szerkezetben továbbításra kerül a 

Kormányhivatal felé a módosított szakmai program.  

 

Kérdések, vélemények: 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Elmondta, hogy támogatja a módosítások elfogadását, 

hogy minél hamarabb továbbításra kerüljön a Kormányhivatal felé. 

 

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

bocsátotta javaslatát, miszerint a Szociális és Egészségügyi Bizottság a Pöttömke Biztos 

Kezdet Gyerekház szakmai programjának módosítására vonatkozó előterjesztést fogadja 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 

83/2021.(VIII.24.) határozata 

a Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház Szakmai programjának módosításáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága elfogadta a Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház Szakmai programjának 

módosítását az alábbiak szerint: 

A „Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház bemutatása” című I. fejezete a határozat 

melléklete szerint módosul.  

 

Felhívja a jegyzőt az egységes szerkezetbe foglalt Szakmai program elkészítésére.  

Határidő: azonnal.  
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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 

 


