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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. november 22. napján 13:00 órától 

 

A Bizottság részéről megjelentek:  

             Csernai Ferencné bizottsági elnök    

Palicz István bizottsági tag   (az 1. napirendi pont közben érkezett.) 

Szabó János bizottsági tag             

Bodnár Ferencné bizottsági tag  

Dr. Csomós Katalin bizottsági tag        

                        Zelina Dolóresz bizottsági tag      

                         

Az ülésről távol maradt: 

Sebes Péter 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 

  Dr. Csiba Gábor egészségügyi szakreferens 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Madák Tímea osztályvezető Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető, Pénzügyi és Adóhatósági Osztály 

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. Javaslatot tett arra, hogy kerüljön 

levételre a negyedik napirendi pont a sátoraljaújhelyi I. számú fogorvosi praxis éves 

munkájáról szóló tájékoztató, és zárt ülésre kerüljön felvételre, Egyebek napirendi pont, 

melyben, kérne egy tájékoztatót dr. Csiba Gábor egészségügyi szakreferens úrtól. 

Megkérdezte a bizottság tagjait, hogy az ülés napirendjével kapcsolatosan van-e egyéb 

észrevétel vagy egyéb javaslat.  Mivel a napirenddel kapcsolatosan nem volt egyéb javaslat, 

Csernai Ferencné elnök az ülés napirendi pontjait szavazásra bocsátotta. 



 2 

 

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 napirendjét az alábbi módosítással elfogadta. 

 

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 személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló  

11/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

3. Előterjesztés a sátoraljaújhelyi VII. számú felnőtt háziorvosi körzet területi 

ellátási kötelezettséggel történő ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés 

megkötésére 
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

 

Zárt ülésen: 

 

1. Egyebek 

2. Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2023. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálására 

Előterjesztő: dr.Terdik Sándor jegyző 

3. Előterjesztés segélykérelmek elbírálására 

 

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 

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

 

Palicz István bizottsági tag megérkezett. 

 

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. 

 

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 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  

571/2022. (XI.22.) 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 személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 

11/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

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: elmondta, hogy 2020. évben nem volt emelés, mert 

akkor kezdődött a pandémia, 2021. évben nem volt lehetőség az emelésre kormányrendelet 

alapján. 2022. év júliusában történt emelés, de abban még a júniusi nyugdíjemelés nem volt 

figyelembe véve. Az áremelkedés miatt kerül sor az emelésre. 

 

Kérdések, vélemények:  

 

Szabó János bizottsági tag: nem szívesen szavaz meg emelést, de azt gondolja, hogy 

összegben és arányaiba sem jelentős az emelés. 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: megnézte a környező településeken működő 

intézmények árait és a hasonló tárgyi feltételekkel működő intézményekben magasabb az ár. 

Az idősek készpénzzel is rendelkeznek, és jogszabály határozza meg, hogy a jövedelemük 

80%-ig terhelhetőek. 

 

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 személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 

szóló 11/2022.(VI.28.) 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: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága  

572/2022. (XI.22.) határozata 



 4 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 11/2022.(VI.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja, a képviselő-testületnek, hogy a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátásokról szóló 11/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítására 

vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

3. Előterjesztés a sátoraljaújhelyi VII. számú felnőtt háziorvosi körzet területi 

ellátási kötelezettséggel történő ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés 

megkötésére 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: elmondta, hogy az előző bizottsági ülésen tárgyalták a 

VII. számú felnőtt háziorvosi körzet 5 éves szakmai munkáját. Úgy gondolja, hogy több ilyen 

háziorvosra lenne szükség. Fülöpné Dr. Szalóczi Tíra doktornőről csak pozitív véleménye 

van. 

 

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 VII. számú felnőtt háziorvosi körzet területi 

ellátási kötelezettséggel történő ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés megkötésére 

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: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága  

573/2022. (XI.22.) határozata 

a sátoraljaújhelyi VII. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés 

megkötéséről 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

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

felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására vonatkozó 

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 bezárta. A bizottság zárt ülésen folytatta 

munkáját. 

 

K. m. f. 

 

 Bodnár Ferencné sk.                Csernai Ferencné sk. 

Jegyzőkönyv-hitelesítő         Bizottság elnöke 


