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Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága nyílt ülésén.  

 

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

termében 

 

A Bizottsági ülés ideje: 2021. szeptember 20. napján 8 órától 

 

A Bizottság részéről megjelentek:  

             Csernai Ferencné bizottsági elnök 

Sebes Péter bizottsági tag            

Palicz István bizottsági tag 

Szabó János bizottsági tag 

Bodnár Ferencné bizottsági tag               

                        Szegedi Tibor bizottsági tag        

    

Az ülésről távol maradt: 

 Dr. Csomós Katalin bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal meghívott:  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Madák Tímea osztályvezető, Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály 

  Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető, Pénzügyi és Adóhatósági Osztály 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

dr. Madák Tímea osztályvezető, Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály 

              Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető, Pénzügyi és Adóhatósági Osztály 

 

Jegyzőkönyvvezető: 
                       Buka Gabriella 

 

Csernai Ferencné bizottsági 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 bizottságot, hogy az Egyebek napirendi pontban két 

előterjesztés kerül megtárgyalásra az egyik a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény 

Időskorúak Otthona házirendjének módosítása, a másik a IV. számú felnőtt háziorvosi körzet 

területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására kötött helyettesítési szerződés módosítása. 

Mivel a napirenddel kapcsolatosan nem volt egyéb javaslat, Csernai Ferencné elnök 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 az alábbiak szerint elfogadta. 

 

Napirendek: 
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1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 

módosítására 

Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester és dr. Terdik Sándor jegyző 

2. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához történő csatlakozásra 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

3. Egyebek 

 

Zárt ülésen: 

 

1. Előterjesztés Díszpolgári Cím, Pro Urbe Díj és Közszolgálati Díj 

adományozására (szóban) 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

2. Előterjesztés segélykérelmek elbírálására  

 

 

 

1. Előterjesztés a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 

módosítására 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök:. Megkérdezte Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezetőt, hogy 

van e kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető: Nem volt kiegészíteni valója az előterjesztéssel 

kapcsolatosan. 

 

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

bocsátotta javaslatát, miszerint a Szociális és Egészségügyi Bizottság a Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 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  

104/2021. (IX.20.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítására vonatkozó előterjesztést 

fogadja el.  
 

 

2. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2022. évi fordulójához történő csatlakozásra 

 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök:. Megkérdezte dr. Madák Tímea osztályvezetőt, hogy 

van e kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
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dr. Madák Tímea osztályvezető: Nem volt kiegészíteni valója az előterjesztéssel 

kapcsolatosan. 

 

Kérdések, vélemények: 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Elmondta, hogy mióta meghirdetésre került a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat azóta Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzata csatlakozik ehhez a pályázati felhíváshoz, ezt tartalmazza az előterjesztés.  

 

Sebes Péter bizottsági tag: Elmondta, hogy a diákok nagyon jónak és hasznosnak találják ezt 

az ösztöndíjpályázat és el kell, hogy mondja, nem mindegyik önkormányzat csatlakozik a 

felhíváshoz. Elmondta, hogy mindazoknak, akik készülnek, és akik benne vannak a 

felsőoktatásba egy jelentős összeg, amivel számolhatnak.  

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Elmondta, hogy a hátrányos helyzetű családokon 

igyekszik segíteni ez a pályázati lehetőség, ahol anyagi források hiánya miatt nem tudják a 

gyermekek megkezdeni a tanulmányaikat. Kérte, hogy a középiskolák is kapjanak értesítést, 

hogy az osztályfőnökök a végzős osztályokban tudjanak erről a lehetőségről. 

 

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

bocsátotta javaslatát, miszerint a Szociális és Egészségügyi Bizottság a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához történő csatlakozásra 

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  

105/2021. (IX.20.) határozata 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi 

fordulójához történő csatlakozásról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához történő csatlakozásra 

vonatkozó előterjesztést fogadja el.   

 

 

3. Egyebek 
 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Elmondta, hogy a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális 

Intézmény házirendje az együttélés szabályait tartalmazza. Elmondta, hogy a pandémia során 

a látogatással kapcsolatban kiéleződtek a problémák és ezt szerették volna egyértelműbbé 

tenni, hogy hogyan, milyen módon, hogy történjen a látogatás. Elmondta, hogy van látogatói 

szoba, melyet a nap folyamán nem használnak így látogatás céljára ki lett jelölve. Elmondta, 

hogy szeretnék azt, hogy a lakószobába csak a fekvő betegek látogatói menjenek. Elmondta, 

hogy a negyedik hullám már elkezdődött a Tokaji Időskorúak Otthonában már kijárási és 

látogatási tilalom van. Szeretné a sátoraljaújhelyi intézményben előre megtenni azokat az 

intézkedéseket, hogy ne jelentkezzen gond, probléma és a hozzátartozók számára is 
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egyértelmű legyen, hogy milyen időpontban lehet megoldani a látogatást. Elmondta, hogy 

a módosítást történt a készpénzes letét összegében. Elmondta, hogy az is jellemző, hogy a 

bentlakó nyugdíja nem az intézménybe, hanem a hozzátartozó folyószámlájára érkezik. 

Elmondta, hogy az idős ember kiadásai például gyógyszerek kiváltása, Tena betét vásárlása és 

az intézmény szolgáltatásai. Elmondta, hogy ezekre a költségekre a hozzátartozók piros postai 

utalványon küldenek pénzt vagy személyesen hagyják az intézményben. Elmondta, hogy 

ebből probléma adódhat egy ellenőrzés során, mert nagyobb összeg van letétként, mint amit a 

házirend tartalmaz ezért volt szükség a személyes letét összegének módosítására. 

 

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

bocsátotta javaslatát, miszerint a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Időskorúak 

Otthona házirendjének 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  

106/2021. (IX.20.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Időskorúak Otthona 

házirendjének módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Időskorúak Otthona 

házirendjének módosítására vonatkozó előterjesztést elfogadta. 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Elmondta, hogy a IV. számú felnőtt háziorvosi körzet 

területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására kötött helyettesítési szerződés módosítására 

térnek át. Megkérdezte dr. Madák Tímea osztályvezetőt, hogy mi az oka a módosításnak. 

 

dr. Madák Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy a IV. számú felnőtt háziorvosi körzetben 

dr. Kemecsei Miklós látja el a feladatokat 2021. július 1. napjától ez a szerződés 2021. 

szeptember 30. napján megszűnne. Elmondta, hogy egyeztetett doktor úrral, aki vállalja a 

helyettesítést, míg nem talál Sátoraljaújhely Város Önkormányzata háziorvost, addig tartós 

helyettesítéssel ellátja a feladatokat. Elmondta, hogy a helyettesítési szerződés 2021. október 

1. napjától 2021. december 31. napjáig szólna. 

 

Kérdések, vélemények: 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Elmondta, hogy a IV. számú felnőtt háziorvosi 

körzetben először dr. Csomós Katalin háziorvos látta el a helyettesítést, majd Fülöpné dr. 

Szalóczi Tíra háziorvos jelenleg pedig dr. Kemecsei Miklós háziorvos. Elmondta, hogy ezeket 

a körzeteket be kellene tölteni ez lenne a végleges megoldás mert a betegeket nem lehet 

ellátás nélkül hagyni. Javasolta a bizottság tagjainak, hogy fogadja el a módosítást azzal a 

módosítással, hogy a praxis betöltése esetén a szerződés felbontható legyen 2021. december 

31. napja előtt. 

 

Szabó János bizottsági tag: Megkérdezte, hogy meg van e hirdetve a IV. számú felnőtt 

háziorvos körzet, és ha igen akkor nem volt e jelentkező az állás betöltésére. 
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Csernai Ferencné bizottsági elnök: Feltételezi, hogy meg van hirdetve a IV. 

számú felnőtt háziorvosi körzet és arról is szó volt nem csak a kötelező helyeken, hanem 

kamarai vonalakon is legyen hirdetve, mert ma már nem jellemző hogy közlönyt járatnak az 

háziorvosok, hanem inkább a szakmai lapokat nézik. Kérte dr. Madák Tímea osztályvezetőt, 

hogy nézzen utána a hirdetésnek és kapjanak tájékoztatást arról, hogy hány helyen és hol van 

hirdetve a betöltetlen praxis. Elmondta, hogy a volt osztályvezetőnek több email címet 

küldött, ahol meg lehetne hirdetni a körzetet.  

 

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  

107/2021. (IX.20.) határozata 

a IV. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő 

ellátására kötött helyettesítési szerződés módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja, a képviselő-testületnek, hogy a IV. számú felnőtt háziorvosi 

körzet területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására kötött helyettesítési szerződés 

módosítására vonatkozó előterjesztést fogadja el azzal a módosítással, hogy a területi 

ellátási kötelezettséggel történő ellátásra kötött helyettesítési szerződés a IV. számú 

felnőtt háziorvosi körzet 2021. december 31. napja előtti betöltés esetén felbontásra 

kerüljön. 

 

Palicz István bizottsági tag: Megkérdezte, hogy hol lehet jelezni azt, hogy a rendelési idő, 

ami fel van, tüntetve az interneten nem egyezik a valós rendelési idővel. 

 

dr. Madák Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy készülőben van az új honlap és le fogják 

egyeztetni a háziorvosokkal, hogy pontosan milyen rendelési időt tartanak és a Sátoraljaújhely 

Polgármesteri Hivatal informatikusai módosítani fogják a rendelési időket ennek megfelelően 

az új honlapra. 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Elmondta, hogy volt már kontroll több alkalommal, 

azzal kapcsolatban, hogy a működési engedélyben szereplő rendelési idő és az ajtóra 

kifüggesztett rendelési idő egyezi-e. 

 

Szabó János bizottsági tag: Elmondta, hogy a gyógyszertárak nyitvatartási rendje sem 

egyezik a honlapokon lévőkkel főképpen az ügyeleti beosztás. Elmondta, hogy az előző 

bizottsági ülésen jelezte, hogy a szemészeti szakrendeléssel kapcsolatos problémákat és 

továbbra is olyan információkat kap, hogy össze-vissza és ritkán rendel az orvos. Elmondta, 

hogy valaki konzultáljon vele, hogy mondja meg, pontosan mikor rendel, mert ebben az 

esetben nem illetékes az önkormányzat, de amikor városérdekből lakást biztosít az orvosnak 

akkor viszont igen.  Elmondta, hogy a nőgyógyászati szakrendelés is elmarad, mert azt az 

tájékoztatást kapta a beteg, hogy a rendelőben oltások kerülnek beadásra. Elmondta, hogy jó 

lenne, ha ezekről az információkról valamilyen módon a lakosság is tudomást szerezne.  

 

 

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

megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 8 óra 20 perckor bezárta, a bizottság zárt ülésen 

folytatta munkáját. 
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K. m. f. 

 

 

 

  Bodnár Ferencné sk.               Csernai Ferencné sk. 

Jegyzőkönyv-hitelesítő         Bizottság elnöke 

 


