Jegyzőkönyv
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. március 22. napján 13:00 órától
A Bizottság részéről megjelentek:
Csernai Ferencné bizottsági elnök
Palicz István bizottsági tag
(Az 1. napirendi pont közben érkezett.)
Sebes Péter bizottsági tag
Szabó János bizottsági tag
Bodnár Ferencné bizottsági tag
Szegedi Tibor bizottsági tag
Az üléstől távol maradt:
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. Karika Margit házi gyermekorvos
Dr. Kemecsei Miklós háziorvos
Dénes Ferenc ügyvezető
dr. Dóra Kristóf fogorvos
dr. Csiba Gábor egészségügyi szakreferens
Kánya Tamás koordinációs ügyintéző
Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Terdik Sándor jegyző
dr. Madák Tímea osztályvezető Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály
Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó
Dr. Karika Margit házi gyermekorvos
Dr. Kemecsei Miklós háziorvos
Dénes Ferenc ügyvezető
dr.Dóra Kristóf fogorvos
dr. Csiba Gábor egészségügyi szakreferens
Kánya Tamás koordinációs ügyintéző
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
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az ülést megnyitotta. Javaslatot tett arra, hogy a személyes gondoskodást nyújtó ellátások
díjainak 2022. évi meghatározásáról szóló előterjesztés kerüljön felvételre. 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 5 tagja, 5
igen szavazattal, - egyhangúlag - az ülés napirendjeit az alábbi módosítással elfogadta.
Napirendi pontok:
1. Előterjesztés a sátoraljaújhelyi I. számú gyermek háziorvosi praxis 5 éves
munkájáról szóló tájékoztató elfogadására
Előterjesztő: Dr. Karika Margit háziorvos
2. Előterjesztés a sátoraljaújhelyi VIII. számú felnőtt háziorvosi praxis 5 éves
munkájáról szóló tájékoztató elfogadására
Előterjesztő: Dr. Kemecsei Miklós háziorvos
3. Előterjesztés a sátoraljaújhelyi IV. számú fogorvosi praxis 5 éves munkájáról
szóló tájékoztató elfogadására
Előterjesztő: Dénes Ferenc ügyvezető Adamantin Kft.
4. Előterjesztés a IV. számú fogorvosi körzet működtetésére
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző
5. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátások díjainak 2022. évi
meghatározására
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző
Zárt ülésen:
Előterjesztés segélykérelmek elbírálására

1.

Előterjesztés a sátoraljaújhelyi I. számú gyermek háziorvosi praxis 5 éves
munkájáról szóló tájékoztató elfogadására

Palicz István bizottsági tag megérkezett.
Csernai Ferencné bizottsági elnök: megkérdezte, Dr Karika Margit gyermekorvost, hogy
van-e kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban.
Dr Karika Margit házi gyermekorvos: nem volt kiegészíteni valója az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Kérdések, vélemények:
Bodnár Ferencné bizottsági tag: a betegforgalmi adatoknál 2021-ben nagy az esetszám.
Kérdése, hogy ez a telefonhívásos konzultációt is magában foglalja. A szakmai munka
felsorolásában észrevette, hogy egyre erősebb a tendencia az oltásellenességgel kapcsolatban.
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Megkérdezte, hogy ez csak a COVID oltásra vagy általánosságban a kötelező és ajánlott
védőoltásokra is értendő-e.
Szabó János bizottsági tag: megkérdezte, hogy óvodáskorú gyermekeknél és az általános
iskolásoknál mennyire van jelen a tetvesség, és amennyiben fennáll, csökkenő vagy növekvő
tendenciát mutat e.
Csernai Ferencné bizottsági elnök: megkérdezte, hogy jelenleg mennyi a gyermekkörzethez
tartozó gyermekek létszáma.
Dr. Karika Margit házi gyermekorvos: a 2021-es év esetszámának növekedésében a
telefonos konzultációk is szerepelnek. Leginkább a COVID oltások esetében áll fenn az
oltásellenesség A kötelező oltásoknál is egy-egy szülő visszakozik, de szerencsére sikerül
őket meggyőzni. Nagyon sok kullancs okozta encephalitis és meningitis elleni oltást adatnak
be a szülők. A meningococcus C típusa ellen két éves korig támogatott- 300,- forint/doboz
díjas- ebből két oltás van csecsemőkorban. A meningococcus B típusa elleni védőoltás sajnos
30.000 forintos ár mellett vehető igénybe. Nagyon sokan szeretnék a rotavírus elleni oltást, az
darabonként 20.000 forint, és kettő szükséges belőle a teljes védettség érdekében. A védőnők
járnak rendszeresen az iskolákba és ellenőrzik a tetvességet a gyermekeknél. A körzetéhez
három iskola tartozik, és sajnos emelkedőnek érzi a tetves gyerekek számát az iskolákban.
Véleménye szerint ez bármikor előfordulhat, ha kicsit zsúfoltabb környezetben vannak a
gyerekek, vagy ha a szülő nem figyel időben az első jelekre. A jelenlegi gyermeklétszám 708
fő.
Palicz István bizottsági tag: régi ismeretséget ápol Karika Margit doktornővel, és Kemecsei
Miklós doktor úrral egyaránt. Azt tapasztalta, hogy megfelelő hozzáállással végzik
mindketten munkájukat. Doktornő, ha szükséges, akkor megpróbál egyéb más gyógymódokat
alkalmazni, mint pusztán a szokásos mindennapi gyógymódok. Doktor úrról pedig azt tudja
elmondani, hogy ha valakinek oltásra van szüksége, akkor teljes mértékben rá bízhatja magát.
Ez a COVID oltás és az influenza elleni oltás kapcsán is bebizonyosodott. Nagyra tartja őket,
mint orvosokat. A tetvességhez annyi hozzáfűzni valója van, hogy a Deák Úti Óvoda,
Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző
Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben nincs tetves
gyermek, annak ellenére, hogy nem minden esetben a legjobb környezetből kerülnek az
iskolába. Egyre kevesebben jönnek abból a szociális rétegből, ahol a tetvesség problémát
okozhat. Azt tapasztalja, hogy napjainkban a jóhírű, elit intézményekben gyakoribb a
tetvesség. Olyan családokban is előfordul a tetvesség a gyerekek körében, ahol a szülők oda
figyelnek, hogy otthonukban tisztaság legyen. Heti rendszerességgel szükséges ellenőrizni az
iskolába, vagy az óvodába érkező gyerekeket.
Csernai Ferencné bizottsági elnök: örül a kiegészített beszámolónak, és azt tapasztalja,
hogy gyermekorvosok és a felnőtt háziorvosok is értékelik azt, hogy a kormányzat segíti a
egészségügynek a munkáját oly módon, hogy nem kell fizetniük bérletidíjat a rendelőért. A
másik nagy segítség, hogy 2021. és 2022. évben emelkedett a praxisok finanszírozása. A
gyermekorvosoknak és a háziorvosoknak a parkolási problémája megoldódott. Szeretne
közvetíteni egy pályázattal kapcsolatos igényt, hogy a rendelőintézet bejárati ajtaját
fotocellássá alakítsák át. Nem tudja, hogy a kiírt pályázat tartalmazza-e ennek a problémának
a megoldását, de véleménye szerint ez az átalakítás szükséges lenne a vírusos időszakban. Az
ajtót fotocellássá válása csökkentené a vírusos fertőzések kockázatát. Tudja, hogy sok a dolga
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háziorvosoknak,
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valamennyi önkormányzati
intézménynek
be
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számolni a szakmai munkájáról. Jogszabály írja elő a beszámolási kötelezettséget, ez lett
kiterjesztve az egészségügyi alapellátásokat végző orvosokra, védőnőkre, ifjúsági védőnőkre
és az ügyeletre vonatkozóan. Hiába praxisjoggal rendelkeznek, kötelező önkormányzati
feladatot látnak el. A beszámoló lehetőséget ad arra, hogy az anyagot átolvasva értesüljön a
problémákról a bizottság, és könnyebb legyen rájuk megoldást találni. Megköszönte a
beszámoló elkészítését és további jó munkát kíván a körzetben végzett munkához.
dr. Terdik Sándor jegyző: szeretne megemlíteni egy problémát, mely nem kapcsolódik a
beszámolóhoz, de érinti a felnőtt háziorvosokat és a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal
dolgozóit. A Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatalnak van munkaalkalmassági vizsgálatot
végző orvosa, de ahhoz, hogy el tudja végezni a munkaalkalmassági vizsgálatokat szüksége
van beutalókra vérvételre és tüdőszűrésre. A háziorvos a beutalókat csak díjazás ellenében
tudja kiállítani. Ez a probléma a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal dolgozói kapcsán is
fennáll, mert idén lennének esedékesek a vizsgálatok. Szeretne találni egy kompromisszumos
megoldást erre vonatkozóan, tekintettel a jogszabályi változásokra.
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 I. számú gyermek háziorvosi praxis 5 éves munkájáról szóló tájékoztatót
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:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Szociális és Egészségügyi Bizottsága
106/2022. (III.22.) határozata
a sátoraljaújhelyi I. számú gyermek háziorvosi praxis 5 éves munkájáról szóló
tájékoztató elfogadásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a sátoraljaújhelyi I. számú gyermek háziorvosi praxis 5 éves munkájáról
szóló tájékoztatót elfogadta.

2.

Előterjesztés a sátoraljaújhelyi VIII. számú felnőtt háziorvosi praxis 5 éves
munkájáról szóló tájékoztató elfogadására

Csernai Ferencné bizottsági elnök: megkérdezte, hogy Dr. Kemecsei Miklós doktor úrnak
van e kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban.
Dr. Kemecsei Miklós háziorvos: nem volt kiegészíteni valója az előterjesztéssel
kapcsolatban.

Kérdések, vélemények:
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Bodnár Ferencné bizottsági tag: a beszámolóban szerepel, hogy az egészségügyi
fejlesztési irodával próbáltak kapcsolatot teremteni, de nem reagáltak rá. Megkérdezte, hogy
ez a továbbképzésekre vonatkozik e.
Dr. Kemecsei Miklós háziorvos: elmondta, hogy nem a továbbképzésekre vonatkozik.
Többször jelezte Igazgató úr felé, hogy szívesen részt venne a munkában, mint belgyógyász,
de nem volt rá igény. Mindig volt megkülönböztetés a kórházi orvos és a háziorvos között.
Konzultációk tekintetében viszont nincs probléma, mindig rendelkezésére állnak a kórház
orvosai, amennyiben szükséges. Az üzemorvosi munka kapcsán is az a gond, hogy nincs
tüdőszűrés Sátoraljaújhelyben. Korábban mindenki évente egyszer ingyen mehetett negyven
éves kortól és negyven éves kor alatt 1,700,- forint volt a szűrés díja. Sátoraljaújhelyen nincs
a tüdőszűrésre asszisztencia és tüdőgyógyász sem, ezért Sárospatakra kell járni a vizsgálatra.
Csernai Ferencné bizottsági elnök: megkérdezte, hogy doktor úr a helyettesítési idejét saját
praxisának helyén tölti, napi két órában és több körzetben helyettesít, akkor a saját
rendelőjében hány órás a rendelési ideje.
Dr. Kemecsei Miklós háziorvos: a saját rendelési ideje négy óra, a helyettesített körzetben
pedig két óra, tehát aznap hat órás rendelés van.
Csernai Ferencné bizottsági elnök: megkérdezte, hogy a szoros praxisközösségben négyen
vagy öten vannak e.
Dr. Kemecsei Miklós háziorvos: három felnőtt háziorvos, Dr. Holhos Mária, Fülöpné Dr.
Szalóczi Tíra, és ő, valamint két gyermekorvos, Dr. Karika Margit és Dr Hegedűs Jolán
doktornő.
Csernai Ferencné bizottsági elnök: megkérdezte, hogy a lakossági szűréseket, amelyek
preventív szűrések, azokat hol tudják a doktor úr rendelési idejével párhuzamosan zajló
körzetben ellátni.
dr. Kemecsei Miklós: nem tudja még pontosan, hogy hogyan fog működni, mert a COVID
miatt még nem végzik ezeket a szűréseket. A lakossági szűréseket külön fogják végezni.
Reméli, hogy az Egészség Fejlesztési Irodával együtt. Komoly ígéretek voltak
eszközfejlesztésre és hitelekre, ezeket várják most és szeretnék is megvalósítani. A preventív
szűrések nagy részét a vírushelyzetben az oltási folyamat és a tesztelések tették ki.
Csernai Ferencné bizottsági elnök: Dr. Karika Margit anyagának véleményezéséből
kimaradt, de örömmel olvasta a védőoltásokkal kapcsolatosan, hogy Magyarországon
mennyiféle védőoltás van. Sajnálatos a napjainkban zajló háború, de most szembesülnek
azzal, hogy a határon átérkező menekülteknél mennyivel kevesebb oltásfajta található meg, és
mennyivel kevesebb az ingyenes oltás a gyerekeknél, csecsemőknél. Pozitívnak tartja, hogy
doktor úr körzetében 80%-os az átoltottság.
Dr. Kemecsei Miklós háziorvos: az influenzánál is láthatjuk, hogy évről-évre egyre többen
jönnek és veszik fel az oltásokat.

6
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 VIII. számú felnőtt háziorvosi praxis 5 éves munkájáról szóló tájékoztatót
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:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Szociális és Egészségügyi Bizottsága
107/2022. (III.22.) határozata
a sátoraljaújhelyi VIII. számú felnőtt háziorvosi praxis 5 éves munkájáról szóló
tájékoztató elfogadásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a sátoraljaújhelyi VIII. számú felnőtt háziorvosi praxis 5 éves munkájáról
szóló tájékoztatót elfogadta.
3.
Előterjesztés a sátoraljaújhelyi IV. számú fogorvosi praxis 5 éves munkájáról
szóló tájékoztató elfogadására
Csernai Ferencné bizottsági elnök: köszöntötte Dénes Ferencet, az Adamantin Kft.
ügyvezetőjét, és dr. Dóra Kristófot, fogorvost. Megkérdezte van-e doktor úrnak, vagy
ügyvezető úrnak kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban.
Dénes Ferenc ügyvezető: elmondta, hogy az Adamantin Kft. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyében 27 alapellátási fogászati praxist működtet. Az Adamantin Kft. a Debreceni
Egyetemnek akkreditált gyakorlati szakképző helye, tehát a rezidens képzésben is részt vesz.
Ennek köszönhetően cégük jellemzője, hogy túlnyomó részben fiatal orvosokkal dolgoznak,
akik tanulni, tapasztalatot szerezni jönnek a céghez, így a megyének azon a részén is tudnak
fogászati ellátást biztosítani a lakosság számára, ahol egyébként orvoshiány van, vagy az
orvosok tartós letelepítése esetleg nehézséget okoz. Az előterjesztéssel kapcsolatban nem volt
kiegészíteni valója.
Kérdések, vélemények:
Csernai Ferencné bizottsági elnök: megkérdezte, hogy jelenleg kik látják el a fogorvosi
feladatokat.
Dénes Ferenc ügyvezető: jelenleg Dr. Dóra Kristóf, és Dr. Miklós Zsuzsanna látják el
felváltva a fogorvosi feladatokat. Jelenleg heti harminc órás rendelési időre finanszírozott a
működésük, heti harminchat órát rendelnek. Hat órát önszorgalomból dolgoznak, ami egy
dentál-higiénikus műszak, amit a dentálhigiénikus szakasszisztens lát el, ez egyfajta
prevenciós rendelésnek minősül. Dr. Miklós Zsuzsanna doktornő, aki most nem tud részt
venni az ülésen, fogszabályozó rezidens hallgató jelenleg. A vizsgák sikeres abszolválása után
fogszabályozó szakorvosként tud majd munkát végezni itt a sátoraljaújhelyi IV. számú
fogorvosi körzetben.
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A kettéosztásuk oka az, hogy csak a miskolci rendelőben
fogszabályozási képzést.

tudják

biztosítani

a

Sebes Péter bizottsági tag: kiemelné, hogy az elmúlt 5 év során feljelentés, és orvosi
mulasztásra vonatkozó panasz nem volt. Pozitívnak tartja, hogy Sátoraljaújhelyen nem fordul
elő a munkavégzésükre vonatkozó panasz.
Csernai Ferencné bizottsági elnök: megköszönte az öt éves szakmai munkát.
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 IV. számú fogorvosi praxis 5 éves munkájáról szóló tájékoztatót 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:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Szociális és Egészségügyi Bizottsága
108/2022. (III.22.) határozata
a sátoraljaújhelyi IV. számú fogorvosi háziorvosi praxis 5 éves munkájáról szóló
tájékoztató elfogadásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a sátoraljaújhelyi IV. számú fogorvosi háziorvosi praxis 5 éves munkájáról
szóló tájékoztatót elfogadta.

4.

Előterjesztés a IV. számú fogorvosi körzet működtetésére

Csernai Ferencné bizottsági elnök: átadta a szót dr. Madák Tímea osztályvezetőnek, hogy
tájékoztassa a bizottsági tagokat az előterjesztéssel kapcsolatban.
dr. Madák Tímea osztályvezető: az Adamantin Kft-vel egy helyettesítési szerződés kötésére
van szükség és a személyes közreműködő Dr. Dóra Kristóf lenne. A továbbiakban, ha
sikeresen megtörténik a praxisjog elidegenítése, amely körülbelül másfél hónapot vesz
igénybe, míg az Országos Kórházi Főigazgatóság is a hozzájárulását adja. Megvizsgálják,
hogy doktor úr végzettsége, egészségügyi állapota és egyéb tagsági jogosultsága rendezett e
és alkalmas e a praxis betöltésére. Az átmeneti időszakra szükséges a helyettesítési szerződés
megkötése, amint megvan az engedély, megtörténhet az előszerződés, majd a feladatellátási
szerződés megkötése. A struktúra nem változna, ugyanúgy az Adamantin Kft. lenne a
szerződő partner, a praxisjogot betöltő orvos pedig személyes közreműködését nyújtaná
ehhez. Két személyt itt is szükséges megjelölni helyettesként, mert doktor úr helyetteseit
jelenteni kell a Népegészségügyi Osztály felé. Körülbelül egy hónap múlva szükséges erre a
napirendi pontra visszatérni, hogy az előszerződés és a feladatellátási szerződés is sikeresen
megkötésre kerülhessen.
Csernai Ferencné bizottsági elnök: ennél a körzetnél még a praxisjog újra rendezése
szükséges.
Dr. Dóra Kristóf: örült, hogy nem volt panasz, illetve feljelentés körzetükre vonatkozóan.
Igyekeznek minden beteget a kellő időben ellátni. Bemutatkozott a bizottság tagjainak,
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elmondta, hogy országszerte látott el fogorvosi feladatokat. Megjegyezte, hogy
nagyon jó az asszisztencia a körzetben, és a betegek sem problémásak, minden gördülékenyen
működik.
Dénes Ferenc ügyvezető: az alapellátás szervezője az önkormányzat, a hatósági jogkörök
engedélyezését a Kormányhivatal gyakorolja, a társadalombiztosítás finanszírozásának
rendszerén belül az egészségügyi szolgáltatások finanszírozását a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő végzi, ebbe bejött szereplőként az Országos Kórházi
Főigazgatóság is, akinek a praxisjogok átruházásánál is szerepe van. Dr. Plésné dr. Vajda
Antónia nem kíván a továbbiakban Magyarországon fogorvosi tevékenységet folytatni. A
feladatellátási szerződésének lejártával egybekötve tudnak bemutatni ebben a körzetben egy
új praktizáló orvost, aki ezt a tevékenységet szívesen folytatná a doktornő helyett. Erre a
hivatkozásra alapozva kéri a bizottságot, hogy hagyják jóvá az előterjesztést.
dr. Madák Tímea osztályvezető: már megérkezett dr. Plésné dr. Vajda Antónia lemondása.
Dénes Ferenc ügyvezető: szükséges lesz ügyvédi ellenjegyzés a praxisjog adásvétele
kapcsán, ha jóváhagyja a bizottság, az Adamantin Kft. elkezdi ennek szervezését.
Csernai Ferencné bizottsági elnök: az Országos Kórházi Főigazgatóság közreműködése
azért szükséges, hogy a praxisjog átruházása sikeresen végbemehessen.
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 a IV. számú fogorvosi körzet működtetéséről szóló
előterjesztést a kiegészítéssel együtt 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:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Szociális és Egészségügyi Bizottsága
109/2022. (III.22.) határozata
a IV. számú fogorvosi körzet működtetéséről
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi
Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a IV. számú fogorvosi körzet
működtetésére vonatkozó előterjesztést fogadja el.
Dr. Csiba Gábor egészségügyi szakreferens: részt vesz az Adamantin Kft. a szűrési
programokban, amelyben a fogászati tevékenység mellett szájüregi szűréseket végeznek. Az
elmúlt időszakban volt egy háziorvosi megbeszélés, amin szembesült a háziorvosok összes
problémájával. Ezek megoldása folyamatban van. A szűrési projekt nagy lendülettel indult, és
sok-sok buktatón keresztül végre már kiigazításra került. Leginkább orvoshiány okozta ezeket
a problémákat, de a későbbiekben rendszeresen és pontosan zajlanak majd a szűrővizsgálatok.
A központi ügyelettel kapcsolatos problémát is sikerült megoldani háziorvosok
beszervezésével.
Csernai Ferencné bizottsági elnök: volt olyan időszak, amikor polgármester úr több
alkalommal összehívta a háziorvosokat, hogy vegyenek részt a központi orvosi ügyeletben.
Jegyző úr megbeszélést tartott az orvosokkal a központi ügyelet kapcsán, mert feladatellátási
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szerződésük szerint kötelesek részt venni a központi ügyelet ellátásában. Azért volt
szükség a háziorvosok bevonására, mert voltak az ügyelet ellátó orvosok, között aki COVIDos volt vagy terhesség miatt kiesett a munkavégzésből. A város törekszik arra, hogy a
szolgáltatások biztosítva legyenek a lakosok számára.
Dr Csiba Gábor egészségügyi szakreferens: jegyző úr által említett munkaalkalmassági
vizsgálatokat, véleménye szerint rugalmasabban meg lehetne oldani, ha a háziorvos mellkas
felvételre való beutalót ad. A tüdőszűrés leletezése két orvosos, a röntgen, mellkasröntgen
felvétel egy orvosos, tehát némi rugalmassággal, és költségkímélésként a 2.000,- forintot sem
nem kellene befizetni.

5.

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátások díjainak 2022. évi
meghatározására

Csernai Ferencné bizottsági elnök: április elsejéig kell megállapítani a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat nyújtó intézmények térítési díját. Van olyan
kormányrendelet, amely tartalmazza, hogy a térítési díjat emelni nem lehet, ez 2022. június
30. napjáig szól.
dr. Madák Tímea osztályvezető: Ha ezt a határidőt nem tolják ki, akkor évközben
engedélyezni fogják az emelést.
Csernai Ferencné bizottsági elnök: szükséges lenne emelni a térítési díjat, mert amikor
2020. márciusban kezdődött a pandémia, akkor polgármester úr azt mondta, hogy ne legyen
térítési díjemelés, 2021-ben pedig már a kormányrendelet tiltotta. Tulajdonképpen 2020.
évben és 2021. évben sem volt emelés, így 2022. évben is a veszélyhelyzet megszűnésével
lesz lehetséges. A szociális törvényben az szerepel, hogy a fenntartónak április 1. napjáig kell
megállapítani az intézményi térítésidíjat. A személyes gondoskodást nyújtó szociális
alapellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete tartalmazza a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások fenntartó által megállapított alacsonyabb
térítési díjait. Tekintettel arra, hogy emelésre nincs lehetőség jelenleg a rendelet módosítás
nem indokolt, viszont az előterjesztés szerinti határozat meghozatala szükséges.
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 személyes gondoskodást nyújtó ellátások díjainak 2022. évi
meghatározásáról szóló 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
110/2022. (III.22.) határozata
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások díjainak 2022. évi meghatározásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi
Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások díjainak 2022. évi meghatározására vonatkozó előterjesztést fogadja el.
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Mivel más kérdés, felvetés nem hangzott el Csernai Ferencné a Bizottság elnöke
megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 13:55 perckor bezárta, a bizottság zárt ülésen
folytatta munkáját.
K. m. f.

Bodnár Ferencné sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Csernai Ferencné sk.
Bizottság elnöke

