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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. szeptember 20. napján 13:00 órától 

 

A Bizottság részéről megjelentek:  

             Csernai Ferencné bizottsági elnök           

Palicz István bizottsági tag (a 3. napirendi pont közben érkezett) 

Bodnár Ferencné bizottsági tag  

Dr. Csomós Katalin bizottsági tag        

                        Zelina Dolóresz bizottsági tag             

                         

Az ülésről távol maradt: 

Sebes Péter bizottsági tag 

Szabó János bizottsági tag 

  

Tanácskozási joggal meghívott:  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

dr. Madák Tímea osztályvezető Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály 

Dr. Lőrincz Anna iskolaorvos 

Nyiriné Gecse Szilvia védőnő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

dr. Madák Tímea osztályvezető Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály 

Dr. Lőrincz Anna iskolaorvos 

Nyiriné Gecse Szilvia védőnő 

 

Jegyzőkönyvvezető: 
                       Buka Gabriella 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a 

Szociális és Egészségügyi Bizottság határozatképes, mivel a 7 tagból 4 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 4 tagja, 4 igen szavazattal, - egyhangúlag - az ülés napirendjeit az alábbiak szerint 

elfogadta. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 

18/2021.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosítására   

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

2. Előterjesztés a rezsiköltségek mérsékléséhez nyújtott támogatásról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

3. Előterjesztés az iskola-egészségügyi szolgáltatás helyzetéről szóló beszámoló 

elfogadására 
Előterjesztő: Dr. Lőrincz Anna iskolaorvos, Nyiriné Gecse Szilvia védőnő 

4. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2023. évi fordulójához történő csatlakozásra 
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

 

Zárt ülésen: 

 

1. Előterjesztés „Díszpolgári Cím“ adományozására (szóban) 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

2. Előterjesztés „Pro Urbe Díj adományozására (szóban) 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester  

3. Előterjesztés segélykérelmek elbírálására 

 

 

1. Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 

18/2021.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosítására   

 

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

kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: a kialakult helyzetre való tekintettel még inkább szükségessé vált 

az önkormányzat támogatása a rászorultak részére. Az elmúlt időszakban emelkedett a tűzifa 

beszerzési ára, ezért indokolttá vált a tüzelő beszerzéséhez nyújtott rendkívüli települési 

támogatás összegének emelése és a megemelkedett rezsiköltségek miatt a lakásfenntartásra 

benyújtott települési támogatás módosítása, melyben az egy négyzetméterre jutó elismert havi 

költségeknek a komfortfokozatonként történő emelése kerül módosításra a rendeletben. 

 

Kérdések, vélemények: 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsági ülésen elmondta, 

hogy a rendeletben a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatban szereplő egy főre eső jövedelem határok kerüljenek emelésre, ami 

segítené, hogy a hátrányos helyzetű családok gyermekei is tovább tudjanak tanulni. 

Emelkedett a minimál bér és a garantált bérminimum. 2021. évben 19 fő adta be „A típusú” 

ösztöndíjpályázatát, de sajnos „B típusú” pályázat nem került beadásra. Bízik abban, hogy ha 

emelésre kerülnek az értékhatárok, akkor többen tudják beadni a pályázatot. Eddig a 
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jövedelem határ az öregségi nyugdíj 300%-a volt a családban élőknél, ezt 350%-ra 

módosítaná, így 99.750, - Ft lenne az összeghatár és az egyedülálló szülő, vagy más törvényes 

képviselő gondoz, vagy ha a pályázóval egy háztartásában igazoltan tartósan beteg, illetve 

súlyosan fogyatékos személy él, az eddigi 400 %-ot 450%-ra módosítanák így számszerűen 

128.250, - Ft lenne az értékhatár.  

 

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 rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést 

fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy a rendelet 17. § (2) bekezdés a) és b) pontjában 

szereplő százalékos összeghatárok 300%-ról 350%-ra, 400%-ról 450%-ra kerüljenek 

megemelésre.  

 

S  z  a  v  a  z  á  s :  A Szociális és Egészségügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 4 tagja, 4 

igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága  

334/2022. (IX.20.) határozata 

a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 18/2021.(XI.24.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a pénzben és természetben 

nyújtható szociális ellátásokról szóló 18/2021.(XI.24.) önkormányzati rendelete 

módosítására vonatkozó előterjesztést fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy a 

rendelet 17. § (2) bekezdés a) és b) pontjában szereplő százalékos összeghatárok 

300%-ról 350%-ra, 400%-ról pedig 450%-ra kerüljenek megemelésre. 

 

 

2. Előterjesztés a rezsiköltségek mérsékléséhez nyújtott támogatásról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására 

 

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

kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: Sátoraljaújhely város mindig nagy hangsúlyt fektetett a 

szociálisan rászorulók támogatására. Tekintettel a kialakult helyzetre a gáz és áram 

emelkedésére és az inflációra egy külön rendeletet alkot meg az önkormányzat. Az ebben a 

rendeletben szabályozott települési támogatásokra azon személyek válhatnak jogosulttá, akik 

a lakásfenntartásra nyújtott települési támogatásra jövedelmi okok miatt nem jogosultak és 

egyéb speciális szabályoknak megfelelnek, de mindenképp az átlagár feletti rezsi költségeket 

kell fizetniük. A támogatás 6 hónapon keresztül 5.000, - forint/hó juttatást jelent.  

 

Kérdések, vélemények: 

 

Bodnár Ferencné bizottsági tag: megkérdezte, hogy a benyújtott rendkívüli települési 

támogatás tüzelőre igénybe vevőket nem zárja-e ki a rendelet. A rendeletben 300% és 800% 

összeghatárok között százalékok vannak megadva, aki 300% alá tartozik az nem lesz jogosult 

a támogatásra.   
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dr. Terdik Sándor jegyző: a tüzelőre benyújtott rendkívüli települési támogatás 

csak egyszeri támogatás és a fával fűtök veszik igénybe. A rendeletben azért van 300%-ban 

meghatározva az egy főre eső jövedelem, mert a lakásfenntartása benyújtott támogatás és a 

rendkívüli tüzelőtámogatás esetén is ott van a jövedelemhatár felső határa. Aki lakhatási 

támogatást igényel az 12 hónapon keresztül jellemzően 3000 és 5000 forint/hó közötti 

összegű támogatást kap. Az állam által támogatott átlagár feletti számlába tudható be. A 

kérelmező behozza a számlát és abból láthatjuk majd, hogy mennyi a fogyasztása és a 

többletfogyasztásból tud az önkormányzat 5.000, - forintot támogatást nyújtani. Ez nem zárja 

ki a tűzifára benyújtott rendkívüli települési támogatást.  

  

Csernai Ferencné bizottsági elnök: a lakásfenntartásra benyújtott kérelem a legrosszabb 

anyagi helyzetben élőket támogatja 12 hónapon keresztül, a rezsiköltségek mérsékléséről 

szóló támogatás pedig az átlagon felül fogyasztókat 6 hónapon keresztül 5.000, - forinttal 

támogatja. Örül ennek a lehetőségnek, mert így családokon tud az önkormányzat segíteni és 

nem csak a legszegényebb rétegeken.  

 

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 rezsiköltségek mérsékléséhez nyújtott támogatásról 

szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztést fogadja el.  

 

S  z  a  v  a  z  á  s :  A Szociális és Egészségügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 4 tagja, 4 

igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága  

335/2022. (IX.20.) határozata 

a rezsiköltségek mérsékléséhez nyújtott támogatásról szóló önkormányzati 

rendelet megalkotásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a rezsiköltségek mérsékléséhez 

nyújtott támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó 

előterjesztést fogadja el. 

 

3. Előterjesztés az iskola-egészségügyi szolgáltatás helyzetéről szóló beszámoló 

elfogadására 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: megkérdezte Dr. Lőrincz Anna iskolaorvost és Nyiriné 

Gecse Szilvia védőnőt, hogy van-e kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Palicz István bizottsági tag megérkezett.  

 

Nyiriné Gecse Szilvia védőnő: az elmúlt tanévben az 5 iskolát egyedül látta el, igyekezett 

minden feladatnak megfelelni. Dr. Lőrincz Anna iskolaorvossal együtt látták el a négy 

iskolában az iskolaorvosi feladatokat. Felmerült korábban a sok fejtetvesség, de évvégére ez a 

probléma megoldódott. Tavaly iskolakezdéskor 30 fő, az éven csak 14 főnél merült fel ez a 

probléma. Azt tervezi, hogy a közös szülői értekezleten részt vesz és tájékoztatja a szülőket, 

hogy ilyenkor ne hozzák a gyermekeket az iskolába. Az éven is csökkent a gyermeklétszám 

főleg a Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakképző Iskolában. Új kolleganő Al-Hagné 

Móricz Anita vette át a feladatokat a Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakképző Iskolában és 
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a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskolában. A 

Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakképző Iskola kérte, hogy 8 órában dolgozó védőnő lássa 

el a feladatokat az iskolában. A pályaalkalmassági vizsgálatokat elvégezték, minden tanévben 

van olyan, akik lemaradnak és emiatt nem is kerül sor a pályaalkalmassági vizsgálatra. 

Próbálta az előadásait megtartani nagy erőt fektetett az elf-bar, a dohány hevítéses eszközök 

és az energia italok veszélyeinek ismertetésére. Nehéz megmagyarázni, hogy ezek a termékek 

nagyon károsak és a későbbiekben a szív- és érrendszeri megbetegedések és a cukorbetegség 

kialakulásában fontos szerepet játszanak.  

 

Kérdések, vélemények: 

 

Dr. Lőrincz Anna iskolaorvos: szeretné az önkormányzat segítségét kérni abban, hogy 

legalább egy számítógépet kapjanak. Jelenleg hárman egy gépet használnak. Megköszönte, 

hogy kifestette az önkormányzat a helyiséget, amiben tartózkodnak.  

 

Bodnár Ferencné bizottsági tag: olvasta a beszámolóban, hogy egyre több tanulónak látás 

problémája van. Megkérdezte, hogy milyen százalékos arányban fordul ez elő. 

 

Nyiriné Gecse Szilvia védőnő: a digitális oktatás előtérbe kerülésével egyre több 

gyermeknek látás problémája van, körülbelül 10%-ban fordul ez elő. A tanárok jelezték, hogy 

a tanulók hunyorítanak és nagyon magas a szemüveget viselők száma. 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: a rezsiköltségek emelkedésével az önkormányzat próbál 

a családoknak segítséget nyújtani, de akkor a tanulók a napi 4 energiaital fogyasztását miből 

tudják finanszírozni. 

 

Nyiriné Gecse Szilvia védőnő: olcsón vásárolhatók meg a boltokban. 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: bízik abban, hogy COVID mentesen sikerül a 

továbbiakban a szakmai munkát végezni és örül annak, hogy nem egy személyben kell az öt 

iskolát ifjúsági védőnőként ellátni. A polgármesteri hivatal részéről kérné, hogy az iskolákkal 

való egyeztetés vagy az iskolák felosztása megosztása indokolt-e a 8 órában való 

foglalkoztatottsághoz. Pénzügyi szempontjából az önkormányzat abban érdekelt, hogy a 

gyermeklétszám utáni finanszírozási összegből meg tudja oldani a feladatellátást. Sajnos 

mindig csökkenő gyermeklétszámmal szembesül az önkormányzat és ahogy csökken a 

gyermeklétszám úgy csökken a szakdolgozóknak a foglalkoztatási lehetősége. További jó 

munkát kívánt az orvosi és a védőnői tevékenységhez. 

 

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 az iskola-egészségügyi szolgáltatás helyzetéről szóló 

beszámoló elfogadására 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  

336/2022. (IX.20.) határozata 

az iskola-egészségügyi szolgáltatás helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja, a képviselő-testületnek, hogy az iskola-egészségügyi szolgáltatás 

helyzetéről szóló beszámoló elfogadására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

 

4. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2023. évi fordulójához történő csatlakozásra 

 

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

kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: régóta csatlakozik az önkormányzat a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Ez egy jó kezdeményezés a diákok 

támogatására.  

 

Kérdések, vélemények: 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: mióta kiírásra kerül a pályázat Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzata csatlakozik a pályázathoz. Kezdetben százas nagyságrendben voltak a 

kérelmek és éltek ezzel a lehetőséggel, az utóbbi években egyre kevesebben csatlakoznak a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Javasolta, hogy 

amennyiben a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 18/2021.(XI.24.) 

önkormányzati rendeletnek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat összeghatára vonatkozó módosítása elfogadásra kerül, a pályázati felhívás 

ennek megfelelően kerüljön módosításra. 

 

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, Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához történő csatlakozásra vonatkozó előterjesztést 

fogadja el. Javasolja továbbá, hogy amennyiben a pénzben és természetben nyújtható 

szociális ellátásokról szóló 18/2021.(XI.24.) önkormányzati rendeletnek a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat összeghatára vonatkozó módosítása 

elfogadásra kerül, a pályázati felhívás ennek megfelelően kerüljön módosításra. 

 

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  

337/2022. (IX.20.) határozata 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi 

fordulójához  történő csatlakozásról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja, a képviselő-testületnek, hogy Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához történő csatlakozásra 

vonatkozó előterjesztést fogadja el. Javasolja továbbá, hogy amennyiben a pénzben és 

természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 18/2021.(XI.24.) önkormányzati 

rendeletnek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
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összeghatára vonatkozó módosítása elfogadásra kerül, a pályázati felhívás ennek 

megfelelően kerüljön módosításra. 

 

 

 

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

megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 13:23 perckor bezárta.  

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

   Bodnár Ferencné sk.               Csernai Ferencné sk. 

Jegyzőkönyv-hitelesítő         Bizottság elnöke 

 


