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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. november 23. napján 13 órától 

 

A Bizottság részéről megjelentek:  

             Csernai Ferencné bizottsági elnök 

Palicz István bizottsági tag 

Sebes Péter bizottsági tag            

Szabó János bizottsági tag 

Bodnár Ferencné bizottsági tag               

                        Szegedi Tibor bizottsági tag             

                        Dr. Csomós Katalin bizottsági tag           

 

Tanácskozási joggal meghívott:  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

dr. Madák Tímea osztályvezető Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály  

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

dr. Madák Tímea osztályvezető Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály  

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

 

Jegyzőkönyvvezető: 
                       Buka Gabriella 

 

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

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

az ülést megnyitotta. Megkérdezte a bizottság tagjait, hogy az ülés napirendjével 

kapcsolatosan van-e észrevétel vagy egyéb javaslat.  Mivel a napirendekkel kapcsolatosan 

nem volt javaslat, az ülés napirendjét a meghívó szerint 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 7 tagja, 7 

igen szavazattal, - egyhangúlag - az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadta. 

 

 

Napirendi pont: 
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Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtható szociális 

ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

Előterjesztők: dr. Terdik Sándor jegyző 

 

Zárt ülésen: 

 

1. Előterjesztés a „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatban részesülők szociális rászorultságának 2021. évi 

felülvizsgálatára 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

2. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2022. évi évfordulójára beérkezett pályázatok elbírálására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

3. Előterjesztés segélykérelmek elbírálására 

 

 

Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök:. megkérdezte, dr. Terdik Sándor jegyzőt, hogy van-e 

kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző:  korábbiakban az önkormányzat szociális rendelete a 70 éven 

felülieknek járó karácsonyi támogatást szociális rászorultság nélkül nyújtotta. Ezt a 

rendelkezést a törvényességi felügyelet kifogásolta, ezért a nyár folyamán a rendelkezést 

hatályon kívül helyzete a képviselő-testület. Tekintettel azonban arra, hogy az önkormányzat 

vezetésének az a szándéka, hogy a jövőben is kiosztásra kerüljön a 70 éven felüliek számára a 

3.500,-Ft értékű utalvány, szükséges valamilyen formában beépíteni a jogszabályi keretek 

közzé. Több lehetőség is felmerült az egyik az, hogy szociális rászorultság nélkül kapja meg 

minden 70 év feletti sátoraljaújhelyi lakos a karácsonyi támogatást, a másik lehetőség pedig, 

hogy a mindenkori öregségi nyugdíj minimum tízszeresét meg nem haladó nyugdíjban vagy 

nyugdíjszerű ellátásban részesülő, 70 éven felüliek számára kerüljön kiosztásra. Ez utóbbi 

esetben minden 70 év feletti sátoraljaújhelyi lakos, aki állandó lakcímmel rendelkezik, az 

megkaphatja az utalványt. Az új rendelet megalkotására azért került sor, mert az új 

jogszabályszerkesztő modul, a LocLex nem adott lehetőséget arra, hogy a jelenleg hatályos 

rendeletben a számozási hibákat módosítással javíthassuk. 

 

Kérdések, vélemények: 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: a legutóbbi érdemi módosítás 2019. évben volt a 

pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben. Az 

előző módosításnál az volt a cél, hogy az egyedül élő nyugdíjas személyeket segítse, mert a 

háztartási költségek, közüzemi díjakat egy jövedelemből kell fizetni és ez nehézséget okoz, 

ezért volt a 114.000 forintos jövedelemhatár megállapítva az esetükben. Javaslatot tett arra, 

hogy ahol a rendeletben szereplő nyugdíjas, egyedül élő és tartósan beteg vagy súlyosan 

fogyatékos személy” szöveg szerepel helyébe a „egyedül élő és nyugdíjas vagy tartósan beteg 

vagy súlyosan fogyatékos személy” szöveg lépjen. 
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Tekintettel arra, hogy más kérdés, vélemény nem hangzott el, Csernai Ferencné a bizottság 

elnöke szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

javasolja a képviselő-testületnek hogy a pénzben és természetben nyújtható szociális 

ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztést fogadja el, 

azzal a módosítással, hogy ahol a rendeletben „nyugdíjas, egyedül élő és tartósan beteg vagy 

súlyosan fogyatékos személy” szöveg szerepel helyébe a „egyedül élő és nyugdíjas vagy 

tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy” szöveg lépjen. 

 

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  

281/2021. (XI.23.) határozata 

a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló önkormányzati 

rendelet megalkotásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a pénzben és természetben 

nyújtható szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

vonatkozó előterjesztést fogadja el, azzal a módosítással, hogy ahol a rendeletben 

„nyugdíjas, egyedül élő és tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy” szöveg 

szerepel helyébe a „egyedül élő és nyugdíjas vagy tartósan beteg vagy súlyosan 

fogyatékos személy” szöveg lépjen. 

 

 

 

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

megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 13:12 perckor bezárta, a bizottság zárt ülésen 

folytatta munkáját. 

 

K. m. f. 

 

 

   Bodnár Ferencné sk.            Csernai Ferencné sk. 

Jegyzőkönyv-hitelesítő         Bizottság elnöke 

 


