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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. június 21. napján 13:00 órától 

 

A Bizottság részéről megjelentek:  

             Csernai Ferencné bizottsági elnök 

Palicz István bizottsági tag  

Szabó János bizottsági tag 

Bodnár Ferencné bizottsági tag               

                        Zelina Dolóresz bizottsági tag             

                         

Az ülésről távol maradt: 

    Sebes Péter 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 

Zelina Zoltánné intézményvezető 

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 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

Zelina Zoltánné intézményvezető 

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 5 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.  
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S  z  a  v  a  z  á  s :  A Szociális és Egészségügyi Bizottság szavazáskor jelen 

lévő 5 tagja, 5 igen szavazattal, - egyhangúlag - az ülés napirendjeit az alábbiak szerint 

elfogadta. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény 2021. évi 

munkájáról szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztők: Csernai Ferencné intézményvezető 

2. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német 

Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde 2021. évi működéséről szóló beszámoló 

elfogadására 
Előterjesztő: Zelina Zoltánné intézményvezető 

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

kötelezettséggel történő feladatellátási szerződés megkötésére 
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

4. Előterjesztés az V. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő feladatellátási szerződés megkötésére 
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

5. Előterjesztés a IV. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő ellátására kötött helyettesítési szerződés módosítására 
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

6. Előterjesztés a sátoraljaújhelyi IV. számú fogorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő feladatellátási szerződés megkötésére 
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

 

Zárt ülésen: 

 

1. Előterjesztés „Közmegbecsülés Díja“ adományozására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

2. Előterjesztés segélykérelmek elbírálására 

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény 2021. évi 

munkájáról szóló beszámoló elfogadására 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: nem volt kiegészíteni valója az előterjesztéssel 

kapcsolatban. 

 

Kérdések, vélemények: 

 

Bodnár Ferencné bizottsági tag: elolvasva a beszámolót megdöbbentette az a tény, hogy 

milyen sok idős ellátott hunyt el. Sokat gondolt az intézményre a pandémia idején. Nehéz volt 

a helytállás a dolgozóknak, hiszen idősemberekkel foglalkoztak és az idős emberek voltak a 

legveszélyeztettebbek. Emiatt a dolgozókat dupla terhelés érte. Gratulált ehhez a 

teljesítményhez. 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: 2021. évet COVID mentesen zárta az intézmény. A 

különböző eljárásrendekben foglaltak betartásával, a fokozott fertőtlenítéssel és figyeléssel 

sikerült elkerülni a bentlakásos intézményben a járványt. A 2021. évben inkább az 

alapellátásban jelentkeztek a problémák, a házi segítségnyújtásban dolgozóknál, akik a 
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gyermekeiktől fertőződtek meg. A COVID ideje alatt minden kiadott eljárásrendben 

foglaltakat igyekeztek betartani. Kapott az intézmény állami támogatást olyan formában, hogy 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2021. évben már folyamatosan biztosította a 

védőeszközöket, fertőtlenítőket és a teszteket is.  

 

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 Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény 2021. 

évi munkájáról szóló beszámolót fogadja el.  

 

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

igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága  

237/2022. (VI.21.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény 2021. évi munkájáról szóló 

beszámoló elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja, a képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhelyi Egyesített 

Szociális Intézmény 2021. évi munkájáról szóló beszámolót fogadja el. 

 

2. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német 

Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde 2021. évi működéséről szóló beszámoló 

elfogadására 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: megkérdezte Zelina Zoltánné intézményvezetőt, hogy 

van-e kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Zelina Zoltánné intézményvezető: nem volt kiegészíteni valója az előterjesztéssel 

kapcsolatban. 

 

Kérdések, vélemények: 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: megköszönte az óvodában és bölcsődében dolgozóknak 

a munkáját és további kitartást kívánt a munkavégzéshez. Megkérdezte, hogy lesz e nyári 

nyitva tartás. 

 

Zelina Zoltánné intézményvezető: a nyár folyamán nyitva lesz valamennyi óvoda, ügyeletet 

fognak tartana abban az időszakban, amikor nagyon lecsökken a gyermeklétszám, mert akkor 

felesleges mind a négy intézményt nyitva tartani. A Diana Művészeti Tagóvoda fogja ellátni 

az ügyeletet, mert a konyha ott található így a szállítás miatt nem kell aggódni. A nyár 

folyamán olyan programokat biztosítanak, amelyek leköti a gyermekeket.   

 

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 Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és 

Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde 2021. évi működéséről szóló beszámolót fogadja el.  
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S  z  a  v  a  z  á  s :  A Szociális és Egészségügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 5 tagja, 5 

igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága  

238/2022. (VI.21.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, 

Bölcsőde 2021. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja, a képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág 

Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde 2021. évi működéséről szóló 

beszámolót fogadja el. 

 

3. Előterjesztés a III. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő feladatellátási szerződés megkötésére 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Dr. Varga-Szilágyi Zita házi gyermekorvosi körzetéről 

van szó, az előző bizottsági ülés alkalmával beszámolt az öt éves munkájáról.  

 

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, hogy a III. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő feladatellátási szerződés megkötésére vonatkozó előterjesztést 

fogadja el.  

 

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

igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága  

239/2022. (VI.21.) határozata 

a III. 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 III. számú házi gyermekorvosi 

körzet területi ellátási kötelezettséggel történő feladatellátási szerződés megkötésére 

vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

4. Előterjesztés az V. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő feladatellátási szerződés megkötésére 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: az V. számú felnőtt háziorvosi körzet Dr. Fera László 

körzete, aki szintén az előző bizottsági ülés alkalmával tartott szakmai beszámolót. 

 

Kérdések, vélemények: 
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Szabó János bizottsági tag: a feladatellátási szerződéseket érintő kérdése lenne. A 

feladatellátási szerződés lejáratának dátuma különböző az orvosoknál viszont a 

nyilvántartásuk érvényességének is van lejárati ideje. A nyilvántartásuk érvényességét jelzik e 

az önkormányzat felé és van e feladata az önkormányzatnak ezzel kapcsolatban. 

 

dr. Madák Tímea osztályvezető:  az orvosok nyilvántartási számát a Népegészségügyi 

Osztály ellenőrzi hivatalból. A nyilvántartás tartalmazza, hogy milyen képzési programokban 

vesznek részt az orvosok, és hogy megfelelő számú kredit pontot gyűjtenek-e.   

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: javasolta, hogy a publikus felületen az időpontokról a 

Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály készítsen fotódokumentációt és kísérjék 

figyelemmel a működési nyilvántartást. 

 

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, hogy az V. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő feladatellátási szerződés megkötésére vonatkozó előterjesztést 

fogadja el.  

 

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

igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága  

240/2022. (VI.21.) határozata 

az V. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő 

feladatellátási szerződés megkötéséről 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

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

körzet területi ellátási kötelezettséggel történő feladatellátási szerződés megkötésére 

vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

 

5. Előterjesztés a IV. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő ellátására kötött helyettesítési szerződés módosítására 

 

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

e kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

dr. Madák Tímea osztályvezető: a IV. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítését Dr. 

Kemecsei Miklós felnőtt háziorvos látja a következő fél évben is, vagy amíg a körzet 

betöltésre nem kerül.  

 

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 IV. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel 

történő ellátására kötött helyettesítési szerződés módosítására vonatkozó előterjesztést 

fogadja el. 
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S  z  a  v  a  z  á  s :  A Szociális és Egészségügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 5 tagja, 5 

igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága  

241/2022. (VI.21.) 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. 

 

 

6. Előterjesztés a sátoraljaújhelyi IV. számú fogorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő feladatellátási szerződés megkötésére 
 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: a korábbi bizottsági ülésen már elhangzott, hogy ez a 

feladatellátási szerződés megkötése egy több fordulós feladat lesz. A mostani bizottsági 

ülésen már konkrétan a munkát végző praxisjoggal rendelkező Dr. Dóra Kristóf fogorvost 

alkalmazó Adamantin Kft-vel történő szerződésről döntenek.  

 

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, hogy a sátoraljaújhelyi IV. számú fogorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő feladatellátási szerződés megkötésére vonatkozó előterjesztést 

fogadja el.  

 

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

igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága  

242/2022. (VI.21.) határozata 

a  sátoraljaújhelyi IV. számú fogorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel 

történő feladatellátási szerződés megkötéséről 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja, a képviselő-testületnek, hogy a sátoraljaújhelyi IV. számú 

fogorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő feladatellátási szerződés 

megkötésére vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

 

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

megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 13:16 perckor bezárta.  
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K. m. f. 

 

 

   Bodnár Ferencné sk.               Csernai Ferencné sk.  

Jegyzőkönyv-hitelesítő         Bizottság elnöke 

 


