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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. október 25. napján 13:00 órától 

 

A Bizottság részéről megjelentek:  

             Csernai Ferencné bizottsági elnök    

 Sebes Péter bizottsági tag 

Palicz István bizottsági tag  

Szabó János bizottsági tag             (a 2. napirendi pont közben érkezett.) 

Bodnár Ferencné bizottsági tag  

Dr. Csomós Katalin bizottsági tag        

                        Zelina Dolóresz 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 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető, Pénzügyi és Adóhatósági Osztály 

Fülöpné Dr. Szalóczi Tíra háziorvos 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

dr. Madák Tímea osztályvezető Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető, Pénzügyi és Adóhatósági Osztály 

Fülöpné Dr. Szalóczi Tíra háziorvos 

 

Jegyzőkönyvvezető: 
                       Buka Gabriella 

 

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

Szociális és Egészségügyi Bizottság határozatképes, mivel a 7 tagból 6 tag jelen van, egyben 

az ülést megnyitotta. Megkérdezte a bizottság tagjait, hogy az ülés napirendjével 

kapcsolatosan van-e észrevétel vagy egyéb javaslat.  

Mivel a napirenddel kapcsolatosan nem volt javaslat, Csernai Ferencné elnök az ülés 

napirendi pontjait szavazásra bocsátotta. 

 

Az ülés tervezett napirendi pontját a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza.  

 

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

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

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 

szóló 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására   

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

2. Előterjesztés a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 12/2022.(VI.28.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

3. Előterjesztés a sátoraljaújhelyi VII. számú felnőtt háziorvosi körzet 5 éves 

munkájáról szóló tájékoztató elfogadására 
Előterjesztő: Fülöpné Dr. Szalóczi Tíra háziorvos 

4. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelethez 

alkalmazandó élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi 

összegének megállapításáról szóló 153/2022.(VI.27.) határozata módosítására 
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

 

Zárt ülésen: 

 

1. Előterjesztés a „B“ típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjban részesülők szociális rászorultságának 2022. évi felülvizsgálatára 

Előterjesztő: dr.Terdik Sándor jegyző 

2. Előterjesztés segélykérelmek elbírálására 

 

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 

szóló 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására   

 

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

van-e kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető: nem volt kiegészíteni valója az előterjesztéssel 

kapcsolatban. 

 

Kérdések, vélemények: 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: jogszabály írja elő, hogy a költségvetést évente több 

alkalommal szükséges módosítani. Ez egy kötelező önkormányzati feladat. Megköszönte a 

Pénzügyi és Adóhatósági Osztály munkáját.  

 

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 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó 

előterjesztés elfogadását. 

 

 

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

igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága  

434/2022. (X.25.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 

2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet 

módosítására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

2. Előterjesztés a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 12/2022.(VI.28.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

 

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

kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Szabó János bizottsági tag megérkezett. 

 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

törvény alapján a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza a gyermekétkeztetést.  A 

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezettel, és a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és 

Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsődével egyeztetésre került sor. Az előterjesztésben szereplő 

módon szeretné az önkormányzat módosítani a rendeletet.  

 

Kérdések, vélemények: 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: azt gondolja, hogy aki vásárol az látja az árak 

emelkedését, ami feltétlenül szükséges arra tesz most javaslatot az önkormányzat a képviselő-

testület felé, mert ez szükséges ahhoz, hogy a nyersanyag norma ára alapján a jogszabály 

előírásnak megfelelően lehessen a napi nyersanyagból a kész ételt előállítani. 

 

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 gyermeklóléti alapellátásokról szóló 

12/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet megalkotására 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  

435/2022. (X.25.) határozata 

a gyermeklóléti alapellátásokról szóló 12/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a gyermeklóléti alapellátásokról 

szóló 12/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztést 

fogadja el. 
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3. Előterjesztés a sátoraljaújhelyi VII. számú felnőtt háziorvosi körzet 5 éves 

munkájáról szóló tájékoztató elfogadására 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: megkérdezte Fülöpné Dr. Szalóczi Tíra háziorvost, hogy 

van-e kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Fülöpné Dr. Szalóczi Tíra háziorvos: a COVID időszaka nehéz helyzetet teremtett, de a 

pozitívum volt, hogy a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház orvosaival, a háziorvosi kollégákkal 

és Sátoraljaújhely Város Önkormányzatával elmélyült a kapcsolat. Megköszönte 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat és a Népegészségügyi Osztály segítségét. Jó volt látnia 

ezt az összefogást. 

 

Kérdések, vélemények: 

 

Bodnár Ferencné bizottsági tag: emlékszik arra az időszakra, amikor doktornő 

bemutatkozott és nagyon remélte, hogy doktornő itt marad. Nagyon örül, hogy így lett és 

örömmel olvasta a beszámolót, nagyon részletes. Megköszönte doktornő munkáját a 

hozzáállását és elmondta, hogy a betegektől nagyon pozitív vélemények érkeztek. További 

erőt és kitartást kívánt a munkájához. 

 

Dr. Csomós Katalin bizottsági tag: amikor egy körzetből távozik egy háziorvos mindig 

beteglétszám apadás történik a körzetben, mert a helyettesítő orvos személye sosem olyan, 

mint egy állandó orvosé. A beteglétszám 2018. évtől növekszik doktornő körzetében, ami azt 

mutatja, hogy doktornő türelmes és szeretik a betegek és a kollégák is.  

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: doktornő vonatkozásában pozitív visszajelzések 

érkeztek és a COVID ideje alatt rendelésének befejezése után a rendelőben, illetve otthon és 

hétvégente is szervezte és végezte a védőoltások beadását. Szimpatikusnak tartja azt, hogy 

doktornő az ágyhoz kötött illetve nagyon idős betegeket az otthonukban keresi fel. Már a 

lakosság részéről is érkezett jelzés azzal kapcsolatban, hogy a szakorvosi rendelések 

változásaival kapcsolatos információk nem jelennek meg sehol. Érdemes lenne felvenni a 

kapcsolatot a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház vezetésével, hogy a honlapon ezeket az 

információkat tegyék közzé. Gratulált a munkavégzéshez és további kitartást és jó 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 VII. számú felnőtt háziorvosi 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  

436/2022. (X.25.) határozata 

a sátoraljaújhelyi VII. számú felnőtt háziorvosi körzet 5 éves munkájáról szóló 

tájékoztató elfogadásáról 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága a sátoraljaújhelyi VII. számú felnőtt háziorvosi körzet 5 éves munkájáról 

szóló tájékoztatót elfogadta. 

 

4. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelethez 

alkalmazandó élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi 

összegének megállapításáról szóló 153/2022.(VI.27.) határozata módosítására 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: megkérdezte dr. Fazekas Már Péter aljegyzőt, hogy van-

e kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 

kötelező feladatnak határozza meg a szociális szolgáltatások és ellátások biztosítását. 

Sátoraljaújhelyben a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény látja el ezt a feladatot. 

Egyeztetésre is sor került Csernai Ferencné intézményvezető asszonnyal így 18%-os emelésre 

kerül sor. Nyilván ez nem a tökéletes helyzetet irányoz elő, de próbál az önkormányzat 

megoldást találni.   

 

Kérdések, vélemények: 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: étkezésenként nem egyforma az emelés, mert a reggeli 

normája 102,- forint. Megnézték a négy utolsó hónapnak az élelmezés felhasználását, melyik 

étkeztetésnél milyen eltérés van és a reggelinél volt a legmagasabb az eltérés. Mindent 

elkövetnek annak érdekében, hogy ezt a nyersanyag normát tartani tudják, és megfelelő 

étkezést biztosítsanak. Elmondta, hogy az intézményben nyolc hetes étlap forgás van 

kigyűjtötték, hogy melyik étkezésnél mennyi a túllépés vagy mennyi a megtakarítás és ahol 

drágább az étel előállítása oda más ételt fognak beiktatni, de nem rontva az étel minőségét. Az 

intézményben a szakácsok már több ételt megsütnek, így gazdaságosabb lehet az étel 

előállítása.  

 

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 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-

testülete személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati 

rendelethez alkalmazandó élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi 

összegének megállapításáról szóló 153/2022.(VI.27.) határozata módosítására 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  

437/2022. (X.25.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelethez 

alkalmazandó élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi 

összegének megállapításáról szóló 153/2022.(VI.27.) határozata módosításáról 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja, a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátásokról szóló önkormányzati rendelethez alkalmazandó élelmezés nyersanyag 

költségének egy ellátottra jutó napi összegének megállapításáról szóló 

153/2022.(VI.27.) határozata módosítására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

 

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

megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 13:22 perckor bezárta. A bizottság zárt ülésen 

folytatta munkáját. 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

Bodnár Ferencné sk.               Csernai Ferencné sk. 

Jegyzőkönyv-hitelesítő         Bizottság elnöke 

 


