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Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága nyílt ülésén.  

 

A Bizottsági ülés helye: Városháza, 3980, Sátoraljaújhely Kossuth Lajos tér 5. gróf Andrássy 

Gyula termében 

 

A Bizottsági ülés ideje: 2022. január 25. napján 13:30 órától 

 

A Bizottság részéről megjelentek:  

             Csernai Ferencné bizottsági elnök 

Palicz István bizottsági tag           (A 2. napirend pont közben érkezett.) 

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 

dr. Csiba Gábor egészségügyi szakreferens 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

dr. Madák Tímea osztályvezető Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály  

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

dr. Csiba Gábor egészségügyi szakreferens 

 

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. Javaslatot tett arra, hogy Egyebek napirendi pont kerüljön felvételre, 

melyben a területi ellátási kötelezettséggel kapcsolatosan feladatot adna a Szervezési, 

Szociális és Hatósági Osztálynak, illetve kérne egy tájékoztatót dr. Csiba Gábor egészségügyi 

szakreferens úrtól az eltelt időszak munkavégzéséről. Megkérdezte a bizottság tagjait, hogy az 

ülés napirendjével kapcsolatosan van-e észrevétel vagy egyéb javaslat.  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 napirendjeit az alábbiak szerint elfogadta. 
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Napirendi pontok: 

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre 

szóló gazdasági, fejlesztési programjának időarányos teljesítéséről szóló 

tájékoztatás elfogadására 
 Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

2. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2020-2021. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására 
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

3. Előterjesztés az I. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő ellátására kötött feladatellátási szerződés 

módosítására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

4. Egyebek 

 

Zárt ülésen: 

 

Előterjesztés segélykérelmek elbírálására 

 

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló 

gazdasági, fejlesztési programjának időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatás 

elfogadására 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: megkérdezte, dr. Fazekas Márk Péter aljegyzőt, hogy 

van-e kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző: nem volt kiegészíteni valója az előterjesztéssel 

kapcsolatban. 

 

Kérdések, vélemények: 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: elmondta, hogy a választást követően erre a választási 

ciklusra összeállt a programterv, hogy mi az, amit a városvezetése fontosnak és szükségesnek 

tart a városfejlesztése érdekében. Úgy gondolja, hogy amit tervezett a városvezetése annak 

egy részét sikerült megvalósítani és bízik abban, hogy sikerül a többi tervet is elindítani, 

amiket még a programterv tartalmaz.  

 

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 Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. 

évekre szóló gazdasági, fejlesztési programjának időarányos teljesítéséről szóló 

tájékoztatására 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: 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága  

1/2022. (I.25.) határozata 

a Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló gazdasági, 

fejlesztési programjának időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatás 

elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló gazdasági, fejlesztési programjának 

időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

2. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2020-2021. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására 

 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: megkérdezte, dr. Fazekas Márk Péter aljegyzőt, hogy 

van-e kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Palicz István bizottsági tag megérkezett. 

 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző: elmondta, hogy két évet tartalmaz a beszámoló a kialakult 

vírushelyzet miatt. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvényben szereplő beszámolási kötelezettségének tesz a hivatal eleget. Az előterjesztést 

annyival egészíti ki, hogy az önkormányzati tanácsadó is szerepel a szerkezeti felépítésben.  

 

Kérdések, vélemények: 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: a kiosztott módosítással már több bizottság elfogadta a 

tájékoztatót, melyben egy organogram szerepel az önkormányzati tanácsadó hovatartozásával 

kapcsolatban. Köszönte a tájékoztató összeállítását és a hivatali dolgozók munkáját. Úgy 

gondolja, hogy a megválasztott képviselők munkáját az segíti, hogy ha a lakosság elégedett a 

polgármesteri hivatalban végzett szakmai munkával. Sok fajta bérfejlesztés volt, ami a 

polgármesteri hivatal dolgozóira nem terjedt ki, de bízik abban, hogy sikerül valami ösztönző 

lehetőséget beépíteni a költségvetésbe.  

 

 

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 a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2020-2021. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatóra vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

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  

2/2022. (I.25.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2020-2021. évi tevékenységéről szóló 

tájékoztató elfogadásáról 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja, a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhelyi Polgármesteri 

Hivatal 2020-2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására vonatkozó 

előterjesztést fogadja el a kiegészítéssel együtt. 

 

 

3. Előterjesztés az I. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő ellátására kötött feladatellátási szerződés módosítására 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: az I. számú gyermekorvosi körzet feladatellátását dr. 

Karika Margit gyermekorvos látja el és az ő rendelési ideje változna. Felmerült benne, hogy a 

nemcsak doktornő csatlakozott a praxisközösséghez. Megkérdezte, hogy akkor más 

orvosoknak nem kellene módosítani a rendelési idejét. 

 

dr. Madák Tímea osztályvezető: Volt olyan orvos, aki még akkor kérte a módosítást, amikor 

a veszélyhelyzet idején Polgármester úr egy személyben döntött. 

 

Kérdések, vélemények: 

 

dr. Csomós Katalin bizottsági tag: Annak kell módosítania akinek, nincs meg a minimum 

20 órás rendelési ideje. 

 

Szegedi Tibor bizottsági tag: elmondta, hogy jól működik az orvosok közötti helyettesítés. 

 

 

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, az I. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő ellátására kötött feladatellátási szerződés módosítására vonatkozó 

előterjesztés elfogadását. 

 

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  

3/2022. (I.25.) határozata 

a  I. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő 

ellátására kötött feladatellátási szerződés módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja, a képviselő-testületnek, hogy az I. számú házi gyermekorvosi 

körzet területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására kötött feladatellátási 

szerződés módosítására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

 

4. Egyebek 

 

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

korábban volt egy segédanyaga a bizottságnak, ami tartalmazta azt, hogy a területi ellátási 
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kötelezettséggel történő ellátására kötött szerződések mettől meddig tartanak, és mikor 

jár le az öt éves időtartam. Korábban az volt a gyakorlat és szeretné a későbbiekben is, hogy 

mielőtt az újabb öt évre szóló szerződés aláírásra kerülne, az azt megelőző bizottsági ülésen 

az orvos számoljon be az öt év munkájáról és azt követően kerüljön megkötésre a területi 

ellátásról szóló szerződés. Szeretné még kérni, hogy havonta a bizottsági ülésen egy orvos 

adjon számot az egy éves munkájáról ez az orvosnak is lehetőséget ad arra, hogyha bármi 

gond, probléma merül fel akkor a bizottság tájékoztatást kap róla és esetleg a megoldásában is 

segítségére lehet. Kérte, hogy az orvosok kapjanak erről tájékoztatást, hogy legyen idejük 

elkészíteni a beszámolókat. Átadta a szót dr. Csiba Gábor egészségügyi szakreferensnek. 

 

dr. Csiba Gábor egészségügyi szakreferens: elmondta, hogy igyekezett a háziorvosok 

helyzetét megismerni ebben megköszönte dr. Madák Tímea osztályvezető segítségét. Jövő 

hétre terveznek egy háziorvosi megbeszélést, hogy milyen problémák vannak, és milyen 

irányba kellene elindulni. A legfontosabb feladat az üres háziorvosi körzetek betöltése lenne, 

mellyel kapcsolatban személyes megkeresések történtek és javasolta a Polgármester úrnak, 

hogy vegye fel a kapcsolatot a Magyar Orvos Kamarával, annak is a Borsod Abaúj Zemplén 

Megyei területi szervével, hogy a belső levelezési rendszerében jelentesse meg a felhívást. A 

központi orvosi ügyelet egy súlyosabb probléma. Dankó Dénes alpolgármester úrral közösen 

jártak el több vonalon elindulva. Az egyik irány az lett volna, hogy találnak egy másik 

szolgáltatót, aki esetleg átveszi a feladatot, de ez zsákutcának tűnik, mert a bér nem elég, mert 

a szolgálati jogviszony miatt az orvosoknak általában annyira megemelték a fizetését, hogy a 

4500,- forint, nagyon kevés pénznek tűnik. Örömteli, hogy megemelkedett az orvosok 

fizetése az ügyeleti ellátás tekintetében, viszont egy negatív dolgot idézett elő. A másik 

lehetőség egy remény lett volna, hogy országos szinten elindult a házorvosi ügyeleteknek a 

átszervezése. Ennek érdekében 2021. év június elsejétől Hajdú Bihar Megye viszonylatában 

egy minta projekt indult el az ügyeleti szolgálat üzemeltetését átvette az Országos 

Mentőszolgálat. Az eredeti terv az volt, hogy egy féléves üzemeltetés után bevezetik 

országosan, de sajnos nagyon rövid volt a félév, így kértek még egy félévet. Pillanatnyilag 

nem járható ez az út sem. A harmadik lehetőség kapcsán előre lépés történt reméli, hogy 

sikert fognak elérni. Olyan konstrukciót gondoltak ki, hogy a Sátoraljaújhelyi Erzsébet 

Kórházban lenne az ügyelet és a kórház jelenlegi sürgősségi osztályán a bent lévő orvos látná 

el a feladatot, és amikor házhoz hívják az ügyeletet, azt pedig mentőtisztekkel lenne ellátva. A 

kórház vezetése több tárgyalás után támogatja ezt az elképzelést és Alpolgármester úr felvette 

a kapcsolatot a mentőszolgálat képviselőjével és most azoknak a mentőtiszteknek a 

felkutatása zajlik, akik részt vehetnek az ügyelet ellátásában, így talán költségkereten belül 

marad az ellátás. Reméli, hogy ez a napokban letisztázódik, hiszen 2022. február végével 

mondták fel az ügyeletet ellátó orvosok a szerződésüket. A kórházban működő praxisok 

segítségével indul egy szűrési program, ami annyit jelent, hogy ide települ egy orvosi cég, 

mely hasi ultrahangszűréssel foglalkozik és a hét bizonyos napjain ingyenesen biztosítja a 

teljes hasi státusznak a vizsgálatát. A kórház egyetértésével egy szemészeti szűrés is lenne 

azon a napon, illetve a fogászati alapellátási praxisok egyike vállalta, hogy ugyanazon a 

napon egy áttekintő szájüregi illetve fogászati szűrést is megcsinálna azoknak, akik 

megjelennek.  A szemészeti szűrésnek az lenne a jelentősége, hogy körülbelül két éve a 

kórházban elindult egy szemlencse beültetés, ami egy új szakmai program és presztízst ad a 

kórháznak. A fogászat esetében azon túl, hogy egy szájüregi rákszűrés és egy fogászati 

státuszrögzítés történne, azon túl megajánlják a terápiás részt is. A fogászati cég felajánlotta, 

hogyha ki tud szűrni havonta 9 olyan beteget, aki fogbeültetéses protézist szeretne, akkor ide 

hoz heti egy vagy két alkalommal olyan személyzetet, amivel helyben megcsinálják a 

fogbeültetést. A fogászati cég még egy felajánlással élt, hogy ugyanerre a szűrési programra 

épülve egy fogszabályozási rendelést tudna itt indítani. Ezek az ingyenes szűrések februártól 
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elérhetőek lesznek a lakosság részére. Szükség van az önkormányzat részéről 

támogatásra ezen kívül meg egy olyan propagandára, hogy a lakosság tudja, hogy lehet jönni 

ezekre a szűrésekre. Következő lépés az alapellátás, az Egészségfejlesztési Iroda és a védőnői 

szolgálat áttekintése lenne. 

 

Kérdések, vélemények: 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: megkérdezte, ha mentőtisztek mennek ki a beteghez, 

akkor a halottvizsgálatot ki fogja végezni. 

 

dr. Csiba Gábor egészségügyi szakreferens: ha valaki otthonába meghal, azon túl, hogy 

megállapítják a halált halottvizsgálati lapot kell kiállítani. Egyrészt ezt három órán belül kell 

kiállítani másrészt erre a kórház azt a választ adta, hogy a kórház készenlétes orvosa fogja 

kiállítani az adott időkereten belül. Ez nem mindennapos problémája az ügyeleti szolgálatnak. 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: megköszönte a tájékoztatást és várja a bizottság a 

további fejleményeket. Kérte, hogy a Megyei Orvosi Kamrának menjen el minél előbb a 

betöltetlen praxisnak a hirdetése és nem biztos, hogy csak Borsod Abaúj Zemplén Megye 

területén kellene hirdetni. Sátoraljaújhely város a médiában is gyakran megjelenik és van 

vonzereje, hátha valaki távolabbi megyéből is ide települne.  

 

 

 

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

megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 13:58 perckor bezárta, a bizottság zárt ülésen 

folytatta munkáját. 

 

K. m. f. 

 

 

      Bodnár Ferencné sk.             Csernai Ferencné sk. 

Jegyzőkönyv-hitelesítő         Bizottság elnöke 

 


