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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. február 22. napján 13:00 órától 

 

A Bizottság részéről megjelentek:  

             Csernai Ferencné bizottsági elnök 

Palicz István bizottsági tag  

Szabó János bizottsági tag 

Bodnár Ferencné bizottsági tag               

                        Szegedi Tibor bizottsági tag             

                        Dr. Csomós Katalin bizottsági tag      

 

Az üléstől távol maradt:      

Sebes Péter 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 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető, Pénzügyi és Adóhatósági Osztály  

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

dr. Csiba Gábor egészségügyi szakreferens 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

dr. Madák Tímea osztályvezető Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály  

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető, Pénzügyi és Adóhatósági 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 6 tag jelen van, egyben 

az ülést megnyitotta. 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 Önkormányzata 2021. évi 

költségvetésének módosítására 
 Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester, dr. Terdik Sándor jegyző 

2. Előterjesztés a sátoraljaújhelyi III. számú felnőtt háziorvosi praxis 5 éves 

munkájáról szóló tájékoztató elfogadására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

 

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 

módosítására 
 

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

van-e kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető: nem volt kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el, Csernai Ferencné a bizottság elnöke 

szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint a Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a 

képviselő-testületnek, a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének 

módosítására vonatkozó előterjesztés elfogadását. 

 

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  

65/2022. (II.22.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítására 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítására vonatkozó előterjesztést 

fogadja el. 
 

2. Előterjesztés a sátoraljaújhelyi III. számú felnőtt háziorvosi praxis 5 éves 

munkájáról szóló tájékoztató elfogadására 

 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: megkérdezte, dr. Csomós Katalint, hogy van-e 

kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

dr. Csomós Katalin háziorvos: a beszámolóba nem került bele, hogy a beszámolás 

időszakában csatlakoztak az EESZT rendszerhez. A csatlakozás elején nehéz volt a 

kiigazodás a rendszerben, de ahogy teltek az évek megismerve a felületet a mindennapi 

munkában nagy segítség lett. A pandémia ideje alatt nagyon sok ellátást meg tudtak így 

valósítani. Előnye a rendszernek, hogy hogy látta a beteg leleteit és ez rendkívüli módon 
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megkönnyítette a munkáját. Ebben az időintervallumban valósult meg az a fejlesztés 

is mely segítségével a receptek elektronikusan felírhatók. Ez mind a betegek, mind az orvosok 

számára hasznos. Kisebb nagyobb zökkenők előfordulnak és az orvosi segédeszközök ilyen 

módon történő felírásának lehetősége is nem olyan rég valósult meg. Összeségében működik 

és nagy segítség és könnyebbség az orvosok számára és kevesebb a közvetlen találkozás. Az 

elektronikus beutalók elküldésében fennakadások vannak, mert nem minden intézménynek 

van kialakítva a rendszere elektronikus fogadásra. A Rendelőintézetbe való beléptetés 

pandémia idején, furcsán működött. Kérte a kórházat, hogy az a beteg, aki a Rendelőintézetbe 

érkezik valamilyen szakrendelésre, annak ne kelljen átmennie a Sátoraljaújhelyi Erzsébet 

Kórházba testhőmérsékletmérésre mielőtt bemegy a Rendelőintézetbe. 

 

Kérdések, vélemények: 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: az utóbbival kapcsolatban több panasz érkezett Sátoraljaújhely 

Város Önkormányzatához is, és megkeresték a kórházat és kérték, hogy a Rendelőintézet 

bejáratánál is álljon valaki, aki méri a testhőmérsékletet. Sajnos nem sikerült ezt a problémát 

megoldani.  

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: megköszönte a beszámoló elkészítését, melyet 

teljeskörűnek és részletesnek talált. A beszámolóban szerepelnek a személyi és tárgyi 

feltételek, szakmai munkával kapcsolatos információk, az aktuális problémák, tartalmazza a 

COVID19-ben megbetegedettek számát, a körzethez tartozó betegkártya számát, a kapcsolati 

rendszert, a finanszírozást. Az EESZT rendszer az orvosoknál ellenállást váltott ki, mert meg 

kellett ismerni a rendszert. Az EESZT rendszer alapján az orvosok látják, hogy hol járt a 

beteg milyen szakrendeléseken jelent meg. A lázméréssel kapcsolatosan hozzá is érkezett 

panasz és próbált szólni és intézkedni. Sajnos nem sikerült eredményt elérni. 

 

Bodnár Ferencné bizottsági tag: megköszönte dr. Csomós Katalin doktornőnek a részletes 

beszámolót. Szeretné, ha minden orvos így készíteni el a beszámolóját. Reméli, hogy a 

beszámolóban a kapcsolatoknál található problémák Dr. Csiba Gábor egészségügyi 

szakreferens közreműködésével megoldódnak.  

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: megköszönte doktornő munkáját és további jó 

egészséget kívánt.  

 

 

Tekintettel arra, hogy más kérdés, vélemény nem hangzott el, Csernai Ferencné a bizottság 

elnöke javasolta a sátoraljaújhelyi III. számú felnőtt háziorvosi praxis 5 éves munkájáról 

szóló tájékoztató elfogadását és szavazásra bocsátotta javaslatát. 

 

 

S z a v a z á s: A Szociális és Egészségügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 5 igen – 

1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága  

66/2022. (II.22.) határozata 

a sátoraljaújhelyi III. számú felnőtt háziorvosi praxis 5 éves munkájáról szóló 

tájékoztató elfogadásáról 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága a sátoraljaújhelyi III. számú felnőtt háziorvosi praxis 5 éves munkájáról 

szóló tájékoztatót elfogadta. 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Dr. Csiba Gábor egészségügyi szakreferens jelezte, 

hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a bizottsági ülésen. Tájékoztatta a 

bizottságot Dr. Csiba Gábor szakreferens munkájáról.  

 

 

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

megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 13:20 perckor bezárta. 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Bodnár Ferencné sk.             Csernai Ferencné sk. 

Jegyzőkönyv-hitelesítő                Bizottság elnöke 

 


