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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. december 13. napján 13:00 órától 

 

A Bizottság részéről megjelentek:  

             Csernai Ferencné bizottsági elnök 

 Sebes Péter bizottsági tag 

Palicz István bizottsági tag    

Szabó János bizottsági tag             

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 

  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 

 

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. Tekintettel arra, hogy 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 6 tagja, 6 

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

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 

felülvizsgálatára   

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

2. Előterjesztés a sátoraljaújhelyi II.számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási 

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

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

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

 

Zárt ülésen: 

 

Előterjesztés segélykérelmek elbírálására 

 

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 

felülvizsgálatára   

 

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

kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: a jogszabálynak megfelelően a nemzetiségi önkormányzatokkal 

véleményeztetésre került a koncepció.  

 

Dr. Csomós Katalin bizottsági tag megérkezett. 

 

Kérdések, vélemények: 

 

Bodnár Ferencné bizottsági tag: gratulált az összeállítónak, mert nagyon tartalmas és jó 

érzés volt olvasni, hogy a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat a szociális törvényben 

biztosított támogatási lehetőségekkel mennyire jól gazdálkodik, illetve igyekszik minden 

lehetőséget megragadni. Örömét fejezte ki, hogy a Máltai Szeretetszolgálat hatékonyan végzi 

a munkáját.  

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: megköszönte az összeállított anyag elkészítését. 

Örömmel olvasta a pénzbeli ellátásokról szóló anyagot, és hogy az önkormányzat 

figyelemmel kíséri a változásokat és előkészíti és módosítja az önkormányzati rendeleteket 

figyelembe véve az életkörülmények változásait.  

 

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 Sátoraljaújhely Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 

felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztés elfogadását. 
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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  

706/2022. (XII.13.) határozata 

Sátoraljaújhely Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Szociális 

Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést 

fogadja el. 

 

 

2. Előterjesztés a sátoraljaújhelyi II.számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási 

kötlezettséggel történő ellátására kötött helyettesítési szerződés módosítására 

 

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

kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: II. számú felnőtt háziorvosi körzet jelenleg is betöltetlen, ezért a 

továbbiakban is helyettesítés útján kell biztosítani az ellátást. A feladatellátási szerződés fél 

évre szól, azzal a kikötéssel, hogy a helyettesítési szerződés felmondható, ha a körzet 

betöltésre vagy átszervezésre kerül.  

 

Kérdések, vélemények: 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: szükséges a helyettesítés meghosszabbítása 2023. június 

30. napjáig, mert ellátatlan körzet nem lehet. Bizonytalan a helyzet a helyettesítéssel ellátott 

körzetek tekintetében az új törvényjavaslat miatt, mert nem tudható még, hogy csak a 

betöltetlen körzetkere vonatkozik majd a beolvasztás. Szeretné fel hívni a figyelmet a II. 

számú felnőtt háziorvosi körzethez tartozik Rudabányácska és a IV. számú felnőtt háziorvosi 

körzethez pedig Alsóberecki, Felsőberecki és Széphalom.  

 

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, a sátoraljaújhelyi II. számú felnőtt háziorvosi körzet területi 

ellátási kötelezettséggel történő ellátására kötött helyettesítési szerződés 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  

707/2022. (XII.13.) határozata 

a sátoraljaújhelyi II. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő ellátására kötött helyettesítési szerződés módosításáról  
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja, a képviselő-testületnek, hogy a sátoraljaújhelyi II. számú felnőtt 

háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására kötött 

helyettesítési szerződés módosítására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

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

ellátási kötelezettséggel történő ellátására kötött szerződés 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. 

 

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 IV. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő ellátására kötött helyettesítési szerződés 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  

708/2022. (XII.13.) határozata 

a sátoraljaújhelyi 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 sátoraljaújhelyi IV. számú felnőtt 

háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására kötött 

helyettesítési szerződés módosítására 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 

 


