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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. május 24. napján 13:00 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               

                        Zelina Dolóresz 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 

Rácz- Tóth Nikoletta osztályvezető, Pénzügyi és Adóhatósági Osztály 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

dr. Fényes Szabolcs szociális ügyintéző 

Kánya Tamás ügyintéző 

Dr. Varga-Szilágyi Zita házi gyermekorvos 

Dr. Kálócz Borbála fogorvos 

Dr. Fera László felnőtt háziorvos 

Lukács Márta vezető védőnő 

Nagyné Kovács Ágnes gyerekház vezető 

Zelina Zoltánné intézményvezető 

dr. Csiba Gábor egészségügyi szakreferens 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

dr. Fényes Szabolcs szociális ügyintéző 

Kánya Tamás ügyintéző 

Dr. Varga-Szilágyi Zita házi gyermekorvos 

Dr. Kálócz Borbála fogorvos 

Dr. Fera László felnőtt háziorvos 

Lukács Márta vezető védőnő 

Nagyné Kovács Ágnes gyerekház vezető 

Zelina Zoltánné intézményvezető 

 

Jegyzőkönyvvezető: 
                       Buka Gabriella 
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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 napirenddel kapcsolatosan nem volt 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 7 tagja, 7 

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

 

Napirendi pontok: 

 

1. Előterjesztés a 2021. évi zárszámadási rendelet megalkotására 

Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester, dr. Terdik Sándor jegyző 

2. Előterjesztés a sátoraljaújhelyi III. számú  házi gyermekorvosi körzet 5 éves 

munkájáról szóló tájékoztató elfogadására 

Előterjesztő: Dr. Varga-Szilágyi Zita házi gyermekorvos 

3. Előterjesztés a sátoraljaújhelyi II. számú fogorvosi körzet 2021. évi munkájáról 

szóló tájékoztató elfogadására 

Előterjesztő: Dr. Kálócz Borbála fogorvos 

4. Előterjesztés a sátoraljaújhelyi V. számú felnőtt háziorvosi körzet munkájáról 

szóló tájékoztató elfogadására 

Előterjesztő: Dr. Fera László háziorvos 

5. Előterjesztés a Védőnői Szolgálat 2021. évi munkájáról szóló beszámoló 

elfogadására 

Előterjesztő: Lukács Márta vezető védőnő 

6. Előterjesztés a Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház szakmai beszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Nagyné Kovács Ágnes gyerekház vezető  

7. Előterjesztés Sátoraljaújhely városban a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok 2021. évi ellátásának átfogó értékelésére 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

8. Előterjesztés a II. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő feladatellátási szerződés megkötésére 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

9. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Alapszolgáltatási 

Központ – Család- és Gyermekjóléti Központ telephely szolgáltatói 

nyilvántartásában történő adatmódosítására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

10. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német 

Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde intézményi átszervezésére 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 
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1. Előterjesztés a 2021. évi zárszámadási rendelet megalkotására 
 

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

kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: nem volt kiegészíteni valója 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 2021. évi zárszámadási rendelet megalkotására 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  

185/2022. (V.24.) határozata 

a 2021. évi zárszámadási rendelet megalkotásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja, a képviselő-testületnek, hogy a 2021. évi zárszámadási rendelet 

megalkotására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

2. Előterjesztés a sátoraljaújhelyi III. számú házi gyermekorvosi körzet 5 éves 

munkájáról szóló tájékoztató elfogadására 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: megkérdezte, Dr. Varga-Szilágyi Zita házi 

gyermekorvost, hogy van-e kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Dr. Varga-Szilágyi Zita házi gyermekorvos: nem volt kiegészíteni valója az előterjesztéssel 

kapcsolatban. 

 

Kérdések, vélemények: 

 

Bodnár Ferencné bizottsági tag: őrül annak, hogy a praxisban beadott oltások száma a nem 

kötelező védőoltások tekintetében magas. Megkérdezte, hogy melyek ezek a védőoltások.  

 

Dr. Varga-Szilágyi Zita házi gyermekorvos: nem kötelező védőoltás közzé tartozik most a 

meningitis C típusú védőoltás, amely nem kötelező, de két éves korig jelentős állami 

támogatással lehet megvásárolni. A korlátozások alatt is folyamatos volt a védőoltások 

beadása. Nagyon sokat segítettek a védőnők a korlátozások bevezetése után.  

 

Bodnár Ferencné bizottsági tag: nagyon tetszett doktornő beszámolója, nagyon részletes 

leírja a problémákat, hiányosságokat. Véleménye szerint ezeket elsősorban szakmai fórumon 

kellene leírni nem biztos, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottsága vagy Sátoraljaújhely 

Város Önkormányzata fel tudja vállalni ezek megoldását.  
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Dr. Varga-Szilágyi Zita házi gyermekorvos: bizonyos területeken 30%-os az orvoshiány és 

nagyon magas az átlag életkor. Az orvosoktól sok időt veszi el az igazolások írása az érdemi 

munka rovására.  

 

Sebes Péter bizottsági tag: jogszabály vonatkozik arra, hogy ha a tanulónak igazolatlan 

hiányzása van - az iskolától teljesen függetlenül - a SZIR meg a KIR rendszeren keresztül 

megvonják az ösztöndíjat a tanulótól.  

 

Dr. Varga-Szilágyi Zita házi gyermekorvos: arról lenne szó, hogy egy általános iskolában 

mit lehet elfogadni és mit nem. Ne az orvoshoz küldjék azért, hogy ha meghalt a nagymama 

és nincsen aki igazolja a hiányzást. Kevés az orvosi és egészségügyi szakdolgozó és ez nem 

orvosi feladat. Betegség esetében természetesen megírják az orvosok az igazolást. Nem a 

középiskolákról van szó, hanem az óvodákról és általános iskolákról. 

 

Palicz István bizottsági tag: a Kréta Rendszerben kell rögzíteni az igazolt és igazolatlan 

hiányzásokat. Ha egy gyermek túlzottan gyakran beteg, akkor el kell küldeni egy komolyabb 

kivizsgálásra és akkor lehet nem lesz olyan sokat beteg az a gyermek. Az általa vezetett 

intézményben ez egy ideje nem okoz problémát. Sokat küzdöttek ezzel, azokkal a 

háziorvosokkal, akiket ez érintett, személyesen kereste fel, hogy megbeszéljék ezt a 

problémát és évvégén küldött az iskola egy levelet nekik, melyben leírták azon gyermekek 

neveit, akiknek a hiányzása miatt kellett évet ismételniük. Nem hiszi el, hogy egy háziorvos 

vagy gyermekorvos nem látja, hogy melyik szülő kér indokolatlan hiányzás miatti igazolást 

az orvostól. Úgy látja, hogy csökkeni látszik az indokolatlan igazolásokat hozók száma. 

 

Dr. Varga-Szilágyi Zita házi gyermekorvos: sok küzdelembe kerül és valamikor a szülő 

fenyegetőzik, mert őket küldték az orvoshoz, hogy a két héttel ezelőtti hiányzásról vigyen az 

orvostól igazolást. Nem értik meg a szülők, hogy visszamenőleg nem is adhatnak igazolást. 

Ne egy orvos problémája legyen az, ha például síelni  megy a család. Ne az orvostól kérjenek 

erre igazolást. 

 

Palicz István bizottsági tag: nem azokról a szülőkről van szó, akik tanévközben szorgalmi 

időben szeretnék a gyermeküket elvinni kirándulni, mert ebben az esetben bemegy a szülő az 

iskolába vagy felveszi a kapcsolatot az osztályfőnökkel és ez másképp kerül elintézésre.  

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: megfogja említeni  a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi 

és Közművelődési Bizottságnak ez a problémát. Megkérte dr. Terdik Sándor jegyzőt, hogy a 

jogszabályi háttérnek nézzen utána. Megérti, hogy a rendelési idő egy részét elveszi az 

igazolások megírása és megérti az intézményvezetőket is, hogy ez az iskolában problémát 

okoz.  

 

dr. Terdik Sándor jegyző: ez egy országos vita nem gondolja, hogy a Nevelési-Ifjúsági, 

Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság erre megoldást tud találni.  

 

Dr. Varga-Szilágyi Zita házi gyermekorvos: a szülő által igazolható napok száma egy 

határig megemelhető legyen. Talán ez megoldást jelenthetne. 

 

Sebes Péter bizottsági tag: minden oktatási intézmény a saját Szervezési és Működési 

Szabályzatában és házirendjében leszabályozhat több napot is a hiányzás igazolására. 
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Szeretné, ha az általános iskolát és a középiskolát ebben a kérdésben külön 

választanák, mert a középiskolákra komoly jogszabályok vonatkoznak a hiányzásokkal 

kapcsolatban.  

 

 Csernai Ferencné bizottsági elnök: felfigyelt a beszámolóban arra, hogy a körzeteknek is 

van lehetőségük pályázni eszközbeszerzésre. Örül annak, hogy doktornő felvállalta és 

fontosnak tartja a fejlődést és minőségbiztosítási és betegbiztosítási menedzser szakképesítést 

szerzett. Megköszönte doktornő munkáját és további erőt és egészséget kívánt. 

 

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

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

sátoraljaújhelyi III. számú házi gyermekorvosi körzet 5 éves munkájáról szóló tájékoztatót 

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  

186/2022. (V.24.) határozata 

a sátoraljaújhelyi III. számú házi gyermekorvosi körzet 5 éves munkájáról szóló 

tájékoztató elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága a sátoraljaújhelyi III. számú házi gyermekorvosi körzet 5 éves munkájáról 

szóló tájékoztatót elfogadta. 

 

3. Előterjesztés a sátoraljaújhelyi II. számú fogorvosi körzet 2021. évi munkájáról 

szóló tájékoztató elfogadására 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: megkérdezte, Dr. Kálócz Borbála fogorvost, hogy van-e 

kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Dr. Kálócz Borbála fogorvos: nem volt kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Kérdések, vélemények: 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: örül annak, hogy doktornő ennyi éven keresztül 

igyekszik ellátni a feladatát és hosszú időn keresztül vállalta a sürgősségi ellátást. 

Beszámolóban az orvosok számára biztosított kedvezményekhez azt írta doktornő, hogy 

nincs. A kormány döntött arról, hogy a vállalkozó orvosoknak nem kell bérletidíjat fizetni az 

általuk használt rendelőért. Ez egy pozitív diszkrimináció. A Szociális és Egészségügyi 

Bizottság örült ennek a lehetőségnek, mert akkor még a finanszírozás se nagyon emelkedett és 

így legalább ilyen módon segítették az orvosok munkáját. Más beszámolókban szerepelt még, 

hogy azok az orvosok, akik a Rendelőintézetben végzik a munkájukat azoknak a parkolási 

lehetőséget az önkormányzat megoldotta. 

 

Kálócz Borbála fogorvos: fogorvosok parkolási lehetősége nem megoldott. 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: kérni fogja, hogy legyen felülvizsgálva a felújítás után, 

hogy kiknek van ott lehetősége parkolni és amik fel vannak festve aktuálisak-e.  
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Kálócz Borbála fogorvos: véleménye szerint egy parkoló helyet ketten is használhatnának, 

ha ellentétesen rendelnek.  

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: a Szociális és Egészségügyi Bizottság azért is kéri a 

beszámolókat, hogy a bizottság is tájékozott legyen, mert ami a lakosság részéről felmerül, 

azzal a képviselőket keresik fel és akkor tudják az orvosokat megvédeni, ha tisztábban vannak 

a helyzettel és a bizottság tájékozódjon a körzetben dolgozó praxissal rendelkező orvosok 

problémájáról is, mert akkor segítséget tud nyújtani az önkormányzat. Az alapellátás kötelező 

önkormányzati feladat és az önkormányzat felel a városban élők betegellátásáért. A 

beszámoló elkészítése pedig az orvosok kötelező faladata a feladatellátási szerződés alapján. 

 

Palicz István bizottsági tag: mindenkinek a fenntartója felé kötelező beszámolni. 

Megkérdezte, hogy a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház területén mennyibe kerül a napelemes 

parkolási lehetőség az egészségügyi dolgozók számára. Azt hallotta, hogy 1.000,-/forint/hó. 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: felhívja a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház igazgatóját 

és megkérdezi hogy kire vonatkozik a kórházi szabályzat és milyen feltételek mellett 

használható a parkoló. 

 

Dr. Csomós Katalin bizottsági tag: olvasta a beszámolóban, hogy Sátoraljaújhely és 

környékén egyetlen digitális orális és panoráma röntgen csak doktornőnek van és a használata 

során bekorlátozódik a fogorvosi ellátás, mert abban a helyiségben van amiben a rendelés 

folyik. Megkérdezte, hogy nem lehetne máshová áthelyezni ezt a készüléket. 

 

Kálócz Borbála fogorvos: régebben egy másik helyiségben volt, de jelenleg az Adamantin 

Kft. fogorvosainak rendelése folyik abban a helyiségben. A Rendelőintézetben nincs 

lehetőség máshová áttenni a készüléket. 

 

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

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

sátoraljaújhelyi II. számú fogorvosi körzet 2021. évi munkájáról szóló tájékoztatót 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  

187/2022. (V.24.) határozata 

a sátoraljaújhelyi II. számú fogorvosi körzet 2021. évi munkájáról szóló 

tájékoztató elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága a sátoraljaújhelyi II. számú fogorvosi körzet 2021. évi munkájáról szóló 

tájékoztatót elfogadta. 

 

 

4. Előterjesztés a sátoraljaújhelyi V. számú felnőtt háziorvosi körzet munkájáról 

szóló tájékoztató elfogadására 
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Csernai Ferencné bizottsági elnök: megkérdezte, Dr. Fera László felnőtt 

háziorvost, hogy van-e kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Dr. Fera László felnőtt háziorvos: nem volt kiegészíteni valója az előterjesztéssel 

kapcsolatban. Megkérdezte, hogy a központi orvosi ügyelet kérdése mikor rendeződik. 

 

Kérdések, vélemények: 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: megköszönte dr. Fera László és dr. Csomós Katalin háziorvosnak 

a központi orvosi ügyelethez való hozzáállását. Az ügyeleti rendszernek az ellátása 

Sátoraljaújhely városában mindig nagy kihívást jelentett. Korábban egy gazdasági társasággal 

kötött az önkormányzat egy szerződést, 2020. július 1. napjától pedig közvetlenül az 

önkormányzat foglalkoztat orvosokat. Jelenleg Debrecenből és más városokból jár hét orvos 

és látja el ezt a feladatot. Minden hónapban megküldésre kerül a beosztás és a sátoraljaújhelyi 

háziorvosokat csak a legvégső esetben kérjük meg az ügyelet ellátására. 2021. év június 

elsejétől Hajdú Bihar Megye viszonylatában egy minta projekt indult el az ügyeleti szolgálat 

üzemeltetését átvette az Országos Mentőszolgálat. Ez jelenleg jól működik és tervezik, hogy 

átvezetik más ügyeleti rendszerre is. Az önkormányzat folyamatosan tárgyalásokat folytat a 

mentőtisztekkel, hogy ezt az átmeneti időszakot valamilyen formában hidaljuk át. Dr. Csiba 

Gábor egészségügyi szakreferens Miskolcról is próbál orvosokat szerezni, akik a városban az 

ügyeleti feladatokat elvégeznék.  Az ügyeleti feladat megterhelő az orvosoknak, mert 

mindenkinek van munkája az ügyeleti feladatok mellett és az ügyelet éjszakai és hétvégi 

műszakot jelent. Nagyon köszöni a háziorvosoknak a hozzáállásukat és reméli, hogy minél 

hamarabb megoldódik a központi ügyelet problémája.  

 

Dr. Csomós Katalin bizottsági tag: Sátoraljaújhelyben 9 háziorvosból 3 gyermekorvos, akik 

nem fognak ügyeletet vállalni, mert ők részt vesznek az újszülött osztály készenléti 

ellátásában, a 6 felnőtt háziorvosból 2 orvos nem jön szóba, Dr. Molnár Erika Emese 

doktornő és Kemecsei Miklós doktorúr helyettesíti feladatot is ellátnak. Gyakorlatilag 4 

háziorvos tud besegíteni az ügyeleti feladatok ellátásába, de ez a 4 háziorvos sem fogja tudni 

ellátni a feladatokat a nyári helyettesítések miatt sem.  

 

dr. Terdik Sándor jegyző: az önkormányzat keresi a megoldást a problémára. 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: megköszönte dr. Fera László háziorvos munkáját és erőt 

és egészséget kívánt a további munkavégzéshez. 

 

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

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

sátoraljaújhelyi V. számú felnőtt háziorvosi körzet munkájáról szóló tájékoztatót 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  

188/2022. (V.24.) határozata 

a sátoraljaújhelyi V. számú felnőtt háziorvosi körzet munkájáról szóló 

tájékoztató elfogadásáról 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága a sátoraljaújhelyi V. számú felnőtt háziorvosi körzet munkájáról szóló 

tájékoztatót elfogadta. 

 

5. Előterjesztés a Védőnői Szolgálat 2021. évi munkájáról szóló beszámoló 

elfogadására 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: megkérdezte Lukács Márta vezető védőnőt, hogy van-e 

kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Lukács Márta vezető védőnő: nem volt kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Kérdések, vélemények: 

 

Bodnár Ferencné bizottsági tag: a beszámolóban szereplő statisztikai adatok alapján 130 

csecsemőből 10 fő volt veszélyeztett, 247 fő 1-3 éves gyerekből 21 fő veszélyeztetett, vagyis 

a 0-3 éves életkorban 31 fő veszélyeztett gyerek volt. Megkérdezte, hogy ebből hány 

gyermeket tudtak a védőnők a Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekházba irányítani. A másik 

kérdése az lenne, hogy 7 fő 18 év alatti várandós volt Sátoraljaújhelyben ezek a fiatalkorúak 

milyen családból, milyen környezetből kerültek ki.  

 

Szabó János bizottsági tag: megkérdezte, hogy a tendencia a fejtetvességet illetően. 

 

Zelina Dolóresz bizottsági tag: a beszámolóban fel van sorolva, hogy minden általános 

iskolával kapcsolatban van a védőnői szolgálat. Megkérdezte, hogy az óvoda miért nem 

szerepel benne. 

 

Lukács Márta vezető védőnő: minden egyes szülő 0-3 éves korig egy nyomtatványt kap 

amiben szerepel a Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház működése, ezt minden szülőnek 

elmondja a védőnő és aláírásával dokumentálja, hogy a védőnő felvilágosította a Biztos 

Kezdet Gyerekház elérhetőségéről. Minden védőnő hetente egy alkalommal elmegy a 

gyerekházba, amikor az ott lévő szülők bármilyen kérdést feltehetnek és válaszolnak rá. A 

tetvességgel kapcsolatban azt tudja mondani, hogy valamikor jelentősen csökken, a tetvesség 

száma valamikor emelkedik. A védőnők évente háromszor mennek el az iskolába 

szeptemberben, januárban ás áprilisban. Az óvodai kapcsolattartással kapcsolatban azt tudja 

elmondani, hogy megváltozott az óvodai szűrés. Régen elmentek az óvodába és ott történtek 

meg a szűrővizsgálatok, jelenleg a szülő jelenléte nélkül nem lehet státusz vizsgálatot 

végezni. Ennek következtében a védőnők a tanácsadóban végzik el a szűrővizsgálatokat.  

 

Zelina Dolóresz bizottsági tag: megkérdezte, hogy valamilyen szorosabb kapcsolatra nincs-e 

lehetőség az óvoda és a védőnők között. 

 

Lukács Márta vezető védőnő: ha az óvoda felveszi a kapcsolatot a védőnőkkel, hogy 

igénylik a védőnők megjelenését az óvodában, akkor természetesen rendelkezésre állnak. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: megkérdezte, hogy a COVID helyzet után történt-e változás a 

személyes látogatásokban. 

 

Lukács Márta vezető védőnő: a koronavírus járvány miatt előtérbe került a távkonzultáció 

telefonon és online felületeken. A járvány miatt oltás elmaradás nem történt. 2021. június 24. 
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napján kapott tájékoztatás alapján a védőnői családlátogatás már ismét végezhető lett, és ha 

nem volt fertőzött a családban, akkor a védőnő felkereste a családot. A családlátogatás során a 

védőnők szájmaszkot használnak. 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: a látogatás hiánya azért is problémás volt, mert 

folyamatosan említjük az észlelő és jelzőrendszer működtetését, mert a védőnők, azok a 

szakemberek, akik legkorábban látnak a család élethelyzetébe, a szociális körülményekbe és a 

problémás esetekbe és ezzel lehet megelőzni a későbbi gondot, hogyha időbe mennek a 

jelzések. Kérte, hogy vonatkozó jogszabályokat frissítsék.  

 

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 Védőnői Szolgálat 2021. évi munkájáról szóló beszámoló 

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  

189/2022. (V.24.) határozata 

a Védőnői Szolgálat 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja, a képviselő-testületnek, hogy a Védőnői Szolgálat 2021. évi 

munkájáról szóló beszámolót fogadja el. 

 

 

6. Előterjesztés a Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház szakmai beszámolójának 

elfogadására 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: megkérdezte Nagyné Kovács Ágnes gyerekház vezetőt, 

hogy van-e kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Nagyné Kovács Ágnes gyerekház vezető: nem volt kiegészíteni valója az előterjesztéssel 

kapcsolatban. 

 

Kérdések, vélemények: 

 

Bodnár Ferencné bizottsági tag: a védőnői beszámolónál látta, hogy 0-3 éves kor közötti 

gyermekek közt 31 fő veszélyeztettet. Ez az a korosztály, akiket a Pöttömke Biztos Kezdet 

Gyerekházba várnak. Megkérdezte, hogy hány gyermeket irányítottak a védőnők oda és 

milyen rendszerességgel segítik a kihasználtságot.   

 

Nagyné Kovács Ágnes gyerekház vezető: minden héten megy egy védőnő a gyerekházba és 

minden védőnő a saját körzetébe ajánlja a gyerekházat. Erről nyilatkozatot is íratnak alá a 

szülővel, hogy megismerte a gyerekház működését. Egyre nagyobb az érdeklődés a gyerekház 

iránt.  

 

dr. Terdik Sándor jegyző: megkérdezte, hogy a megszervezett programokon átlagosan 

hányan vesznek részt. 
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Nagyné Kovács Ágnes gyerekház vezető: nagyon változó, például anyák napján nagy 

létszámban jelentek meg.  

 

dr. Terdik Sándor jegyző: megkérdezte, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy növeljék a 

gyerekház népszerűségét. Véleménye szerint olyan programokat kellene szervezni ami, 

felkelti az érdeklődést.  

 

Nagyné Kovács Ágnes gyerekház vezető: félévente kérnek a Szervezési, Szociális és 

Hatósági Osztálytól egy olyan listát melyen a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek szerepelnek és személyesen felkeresik őket. A látógatások alkalmával 

ígéreteket kapnak, hogy felkeresik a gyerekházat, de nem jelennek meg. A Szervezési, 

Szociális és Hatósági Osztály a gyermekvédelmi határozatokhoz mellékelik a gyerekház 

szórólapját. 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: javasolta, hogy szervezzenek olyan programot, ami a 

csökkenti a szülő bizonytalanságát, gyereknevelési, és prevenciós programokat vagy 

egyszerűen csak olyan programot, ami megtanítja a szülőt a gyermekével játszani. A főző 

programok nem biztos, hogy ennek a célcsoportnak felkelti az érdeklődését.  

 

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 Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház szakmai 

beszámolójának elfogadásáról szóló 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  

190/2022. (V.24.) határozata 

a Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház szakmai beszámolójának elfogadására 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja, a képviselő-testületnek, hogy a Pöttömke Biztos Kezdet 

Gyerekház szakmai beszámolójának elfogadásáról szóló előterjesztést fogadja el. 

 

 

7. Előterjesztés Sátoraljaújhely városban a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok 2021. évi ellátásának átfogó értékelésére 

 

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

kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: nem volt kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: jogszabály írja elő, hogy május 31. napjáig kell az 

önkormányzatnak számot adnia a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

vonatkozásában. 

 

Kérdések, vélemények: 
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Bodnár Ferencné bizottsági tag: már tavaly is elmondta, hogy nagyon jó gyereknek lenni 

Sátoraljaújhelyben. Gyakorlatilag a gyerek feladat rendszeréből, ha végig nézi a beszámolót 

van Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház, mini bölcsőde, óvoda, általános iskola, középiskola 

és egyetem is. A szabadidő hasznos eltöltésére és sportolási igény kielégítésére is sok 

lehetőség van. Nagyon tetszett a beszámoló, minden éven kap valami újat belőle. 

 

Szabó János bizottsági tag: sajnos azt látja a beszámolóban, hogy fogy a lakosság és 

negyven év alatt több a férfi és negyven év felett a nők létszáma több.  

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: megköszönte az aktualizált és részletes tájékoztatást, az 

önkormányzat anyagi támogatását, amik hozzájárulnak a családok megélhetéséhez, illetve a 

valamennyi civilszervezetnek, akik bekapcsolódnak az önkormányzati feladatellátásba oly 

módon, hogy a fiatalkorúaknak programot szerveznek, ezáltal kevesebb a csellengő gyermek. 

 

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 Sátoraljaújhely városban a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2021. évi ellátásának átfogó értékelésére 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  

191/2022. (V.24.) határozata 

a Sátoraljaújhely városban a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2021. 

évi ellátásának átfogó értékeléséről 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja, a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely városban a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2021. évi ellátásának átfogó értékelésére 

vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

8. Előterjesztés a II. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő feladatellátási szerződés megkötésére 

 

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

kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: nem volt kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Kérdések, vélemények: 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Dr. Hegedűs Jolán gyermekorvos területi ellátási 

kötelezettségéről van szó. Doktornő az előző bizottsági ülésen beszámolt az öt éves 

munkájáról. 

 

 

 



 12 

 

 

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 II. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel 

történő feladatellátási szerződés megkötésére 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  

192/2022. (V.24.) határozata 

a  II. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő 

feladatellátási szerződés megkötéséről 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

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

körzet területi ellátási kötelezettséggel történő feladatellátási szerződés megkötésére 

vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

9. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Alapszolgáltatási 

Központ – Család- és Gyermekjóléti Központ telephely szolgáltatói 

nyilvántartásában történő adatmódosítására 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: a támogató szolgálat vonatkozásában a Sátoraljaújhelyi 

Egyesített Szociális Intézményének 7000 feladategység az, amit korábban megigényelt és a 

szolgáltatói nyilvántartásban szerepel. 2021. évben 7036 feladategységet teljesített az 

intézmény miután a szolgáltatói nyilvántartásban 7000 van, ezért csak annyi feladategységet 

finanszírozott a normatív finanszírozás. Javasolta, hogy a 7000 feladategységet 8000 

feladategységre emeljék. Évente háromszor lehet lemondani normatíváról vagy pedig 8000 

feladategységen belül normatívát is meg lehet igényelni, ha többet teljesít az intézmény, azt 

nem finanszírozzák.  

 

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 Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Alapszolgáltatási 

Központ – Család- és Gyermekjóléti Központ telephely szolgáltatói nyilvántartásában történő 

adatmódosítására 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  

193/2022. (V.24.) határozata 

a  Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Alapszolgáltatási Központ – 

Család- és Gyermekjóléti Központ telephely szolgáltatói nyilvántartásában 

történő adatmódosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja, a képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhelyi Egyesített 
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Szociális Intézmény Alapszolgáltatási Központ – Család- és Gyermekjóléti Központ 

telephely szolgáltatói nyilvántartásában történő adatmódosítására vonatkozó 

előterjesztést fogadja el. 

 

10. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német 

Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde intézményi átszervezésére 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: megkérdezte, Zelina Zoltánné intézményvezetőt, hogy 

van-e kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Zelina Zoltánné intézményvezető: az előterjesztésben nagyon részletesen le lett írva a 

módosítás oka. 2020. évben mini bölcsőde épült a városban, 2021. évben átadták az óvoda 

fejlesztés többi részét és 2022. évben a bővült a bölcsőde egy új csoporttal. Ezeknek a 

módosulásoknak a mentén kellett ezt az átszervezést elkezdeni.  

 

Kérdések, vélemények: 

 

Palicz István bizottsági tag: teljes mértékben egyetért ezekkel a módosításokkal, 

ugyanakkor véleménye szerint ez az átszervezés adhatott volna módot arra is, hogy bizonyos 

dolgok kikerüljenek az alapító okiratból, melyek a sajátos nevelésű gyermekek ellátásával 

kapcsolatosak. Egy olyan óvodának, mely művészeti óvoda is a tehetséggondozásra kellene a 

hangsúlyt fektetnie. El kell gondolkodni azon, hogy az elkövetkező időben milyen mértékben 

vegyen részt az óvoda a sajátos nevelésű gyermekek ellátásában, és ha továbbra is részt vesz 

benne, akkor melyik rétegével. Vannak azok a sajátos nevelési igényű gyermekek, akik még 

integrálhatóak. Az alapító okirat szerint az óvoda arra is kényszerülhet, hogy bármilyen 

mértékben sérült gyermeket is fel kell vennie, akkor is, ha nem akarja. Minden a szülőn 

múlik. Szabályozni kell, hogy mely súlyossági fogyatékosokat nem fogad az óvoda. Az 

átszervezési kérelmeket február hónap körül kell benyújtani, addigra ezt át kell értékelni, 

hogy mit bír az óvoda és mivel akar megbirkózni, mert négy évvel ezelőtt alakult egy olyan 

óvoda, ami a fogyatékos gyermekek ellátásáért van és minden fogyatékossághoz értő 

gyógypedagógus és a gyógypedagógia asszisztenssel is rendelkezik. A Deák Úti EGYMI-ben 

alig van sátoraljaújhelyi gyermek. A jövőre nézve mindenképpen javasolja az átszervezésnek 

a megvalósulását. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: tud erről a problémáról és támogatja Palicz István bizottsági tag 

javaslatát, de a mostani módosítást 2022. május 31. napjáig végre kellett hajtani és a 

nemzetiségi önkormányzatoknak is véleményeznie kellett és nem volt idő az alaposabb 

módosításra.  

 

Zelina Zoltánné intézményvezető: a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német 

Nemzetiségi Óvoda, Bölcsődében jelenleg öt sajátos nevelésű gyermek van. Az intézmény 

mindig arra törekedett, hogyha olyan súlyosságú gyermek jelentkezett az óvodába, azokat 

átirányították a Deák Úti EGYMI-be. A szülők ezt el is fogadták.  

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: örül a létszám csökkentésnek, mert úgy gondolja, hogy a 

nagyobb létszám az óvodapedagógusnak és a csoportban lévő gyermekeknek sem előnyös. 

 

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

elnöke szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
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javasolja a képviselő-testületnek a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák 

és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde intézményi átszervezésére 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  

194/2022. (V.24.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, 

Bölcsőde intézményi átszervezéséről 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág 

Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde intézményi átszervezésére 

vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

 

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

megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 14:36 perckor bezárta. 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

Bodnár Ferencné sk.                Csernai Ferencné sk.  

Jegyzőkönyv-hitelesítő         Bizottság elnöke 

 


