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Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága nyílt 

ülésén.  

 

A Bizottsági ülés helye: Városháza, Sátoraljaújhely Kossuth tér 5. gróf Andrássy Gyula 

termében 

 

A Bizottsági ülés ideje: 2020. január 28. napján 13:00 órától 

 

A Bizottság részéről megjelentek:  

                       Csernai Ferencné bizottsági elnök 

Palicz István bizottsági tag 

Sebes Péter bizottsági tag            

Szabó János bizottsági tag 

Bodnár Ferencné bizottsági tag                            

                       Dr. Csomós Katalin bizottsági tag (Az 1. napirendi pont tárgyalásánál érkezett.) 

 

 Az ülésről távol maradt:       

 Szegedi Tibor bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal meghívott:  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

                        Kasperkovics János ügyvezető 

                        Dr. Fera László felnőtt háziorvos 

                         

Tanácskozási joggal megjelent: 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

                        Kasperkovics János ügyvezető 

                        Dr. Fera László felnőtt háziorvos 

                        Róth József képviselő 

                         

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. Javaslatot tett arra, hogy a hármas napirendi pontként szereplő Pöttömke 

Biztos Kezdet Gyerekház szakmai programjának elfogadásáról szóló előterjesztés kerüljön le 

a napirendek közül, és egy rendkívüli ülés keretében kerüljön megtárgyalásra továbbá új 

napirendi pontként kerüljön felvételre a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. Mivel a napirendekkel kapcsolatosan 

nem volt egyéb javaslat, Csernai Ferencné elnök az ülés napirendi pontjait szavazásra 

bocsátotta. 

 

Az ülés tervezett napirendi pontjait 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 5 tagja,  5 igen szavazattal, -  egyhangúlag -  az ülés napirendjét az alábbi módosítással 

elfogadta. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Beszámoló a sátoraljaújhelyi IV. számú fogorvosi körzet éves munkájáról 

Előterjesztő: Kasperkovics János ügyvezető, Adamantin Kft. 

2. Beszámoló a sátoraljaújhelyi V. számú felnőtt háziorvosi körzet éves 

munkájáról  

    Előterjesztő: Dr. Fera László felnőtt háziorvos 

3. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény szakmai 

programjának elfogadására 

Előterjesztő: Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

4. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítására 

Előterjesztő: Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

 

Zárt ülésen: 

Előterjesztés segélykérelmek elbírálására 

 

 

1. Beszámoló a sátoraljaújhelyi IV. számú fogorvosi körzet éves munkájáról 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Köszöntötte Kasperkovics János ügyvezetőt és 

megkérdezte, hogy van-e kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Dr. Csomós Katalin bizottsági tag megérkezett. 

 

Kasperkovics János ügyvezető: Köszöntötte a bizottság tagjait és elmondta, hogy 2019. 

évben magas az esetszám, mert Dr. Szilágyi George Thomas fogorvos urat helyettesítették, és 

úgy gondolja, hogy a 2020. évi beszámolóban nem lesz ilyen kimagasló a betegforgalmi adat. 

Elmondta, hogy minden héten ötször rendelnek és előfordul, hogy minden második pénteken 

pluszban rendelési időt tartanak, ha igényli a betegszám. Örül annak, hogy átköltöztek a 

Rendelőintézetben található helyiségbe és így minden fogorvos egy területen rendel. Szeretné 

az önkormányzat hozzájárulását kérni, hogy saját költségükön felszereljenek a fogorvosi 

rendelőben egy légkondicionálót, hogy komfortosabb legyen a betegeknek és az orvosoknak 

is.  

 

Kérdések, vélemények:  

 

Szabó János bizottsági tag: Elmondta, hogy a többi fogorvosi beszámolónál is megkérdezte, 

hogy van-e lehetőség fogorvosi ügyelet szervezésére Sátoraljaújhelyben. Véleménye szerint 

lakossági igény lenne rá.  

 

Kasperkovics János ügyvezető: Elmondta, hogy ha minden fogorvos úgy dönt és indokolt 

fogorvosi ügyelet szervezése, akkor természetesen az Adamantin Kft. fogorvosai is arányosan 

részt vállalnak benne. Elmondta, hogy Miskolcon is működik ügyelet, az önkormányzat által 

megbízott cég működteti és a Miskolccal szerződésben lévő alapellátási fogorvosok 

arányosan vesznek részt benne. Elmondta, hogy vannak fiatal rezidens kollégák, akik többlet 
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műszakot is vállalnak és így tehermentesítik az idősebb kollégákat. Elmondta, hogy az 

Adamantin Kft. és egy kollégájuk működtet egy magánügyeletet, mely péntek, szombat és 

vasárnap délután működik. Elmondta, hogy a magánügyeletet tartó fogorvost megkereste 

Tiszaújváros, hogy a város lakcímcímkártyájával rendelkező lakosokat az ügyelet ideje alatt 

fogadja és ezért a város a költségvetéséből fizet a fogorvosnak. Elmondta, hogy ha szükséges 

szívesen közvetíti Sátoraljaújhely igényét fogorvosi ügyelet tartására, de ez a megoldás nem 

helyben lenne. Véleménye szerint hosszú távon nem működne a tartós fogorvosi ügyelet 

Sátoraljaújhelyben, de nem zárkózik el a feladattól. 

 

 Csernai Ferencné bizottsági elnök: Elmondta, hogy nem kötelező önkormányzati feladatról 

van szó, melynek nincs megoldva a finanszírozása. Elmondta, hogy a fogorvosok változó 

véleményt fogalmaznak meg ebben a kérdésben, mert véleményük szerint az a fog, mely 

hétvégén fáj, az fájt már korábban is és lett volna lehetőség rendelési időben elmenni 

fogorvoshoz és elenyésző az az esetszám, amikor indokolt az ügyeleti ellátás. Elmondta, hogy 

nagyobb probléma lenne megindokolni, hogy felvállalta a város a fogorvosi ügyelet tartását  

és valamilyen ok miatt a folyamatosság nem lenne biztosított. Elmondta, hogy régebben volt 

egy olyan kezdeményezés, hogy a járás területén dolgozó fogorvosoktól próbáltak 

információt szerezni, de ők sem hajlottak a fogorvosi ügyelet tartására. Elmondta, hogy az is 

probléma, hogy magán praxisok vannak és a fogorvosoknak saját tulajdonú felszerelésük van 

és nem szívesen engednek be a rendelőjükbe más fogorvost. Véleménye szerint nagy térségi 

összefogással működhetne, ha lenne olyan fogorvosi rendelő kialakítására pénzeszköz, ami 

csak a fogorvosi ügyeleti célt szolgálná. 

 

Kasperkovics János ügyvezető: Egyetért elnök asszonnyal abban a tekintetben, hogy a 

fogorvosok nem szívesen engedik át az eszközeik használatát idegen fogorvosoknak, hiszen 

több milliót érő gépek vannak a tulajdonukban. Elmondta, hogy Miskolcon a fogorvosi 

ügyelet tárgyi eszközeit az önkormányzat biztosítja. Elmondta, hogy esetleg az lenne a 

megoldás, hogy Miskolcon a Goldenplusszal felvenni a kapcsolatot és fogadnák a 

Sátoraljaújhelyi lakcímkártyával rendelkező lakosokat. Elmondta, hogy körülbelül 100.000 

forint/hó ennek a költsége. 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Elmondta, hogy a beszámoló tartalmazza a személyi 

feltételeket, de azt nem hogy konkréten kik rendelnek. 

 

Kasperkovics János ügyvezető: Elmondta, hogy Dr. Varga Dezső Béla, aki az éven fog 

fogszabályzó szakvizsgát tenni és Miklós Zsuzsanna, akinek még másfél éve van, hogy 

szakvizsgázon. Elmondta, hogy a szakvizsga letétele után, ha igény van rá akkor Dr. Varga 

Dezső Béla fogszabályzási rendelést tarthat, és így nem kellene utazniuk a szülőknek a 

gyermekekkel, mert helyben lenne szakorvos.  

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Elmondta, hogy volt lakossági észrevétel a rendelési idő 

be nem tartásával vagy elmaradásával kapcsolatban.  

 

Kasperkovics János ügyvezető: Elmondta, hogy hozzá nem érkezett panasz a rendelési 

idővel kapcsolatban. Véleménye szerint előfordulhat az, hogy mivel a rezidensek Debrecenbe 

járnak konzultációra esetleg nem értek ide pontosan a rendelési időre.  

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Megkérdezte, hogy lesz-e esély arra, hogy véglegesen és 

egy személlyel lássa el a körzetet.  
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Kasperkovics János ügyvezető: Elmondta, hogy nem szeretne olyat ígérni, amit nem tud 

betartani. Elmondta, hogy sok fogorvosi praxis betöltetlen az országban és hiába vannak a 

letelepedési pályázatok, melyek nem kevés összeget adnak a praxist betöltő orvosoknak még 

sincs rá pályázó.  

 

 Csernai Ferencné bizottsági elnök: Megköszönte az Adamantin Kft. munkáját és kérte, a 

szerződésben foglalt rendelési idő betartását. 

 

Mivel egyéb kérdés, vélemény nem hangzott el Csernai Ferencné a bizottság elnöke javasolta 

a IV. számú fogorvosi körzet éves munkájáról szóló beszámoló elfogadását és szavazásra 

bocsátotta javaslatát. 

 

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  

3/2020.(I.28.) határozata 

a sátoraljaújhelyi IV. számú fogorvosi körzet éves munkájáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága a sátoraljaújhelyi IV. számú fogorvosi körzet éves munkájáról szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

2. Beszámoló a sátoraljaújhelyi V. számú felnőtt háziorvosi körzet éves munkájáról  

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök:Köszöntötte Dr. Fera László háziorvost és megkérdezte, 

hogy van-e a leadott beszámolóval kapcsolatosan kiegészíteni valója. 

 

Dr. Fera László háziorvos:Nem volt kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban.  

 

Kérdések, vélemények: 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Elmondta, hogy az előterjesztésben látja, hogy a 

betegforgalmi adatok nőttek. 

 

Dr. Fera László háziorvos: Elmondta, hogy a körzetében a bejelentett beteglétszám 1600 fő, 

ami egy stabil számadat.  

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Megköszönte doktor úr munkáját. Elmondta, hogy látja 

a korcsoportos összetételből, hogy a 60 éven felülieknek aránya elég magas, ehhez a 

Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény hozzájárul nagy mértékben. Örül annak, hogy 

a szakdolgozói létszám be van töltve és a körzet betegellátása biztosított. A preventív 

betegellátással kapcsolatban megkérdezte, hogy esetleg van-e olyan lehetőség, hogy még több 

szűrest alkalmazzanak a körzetben. 

 

Dr. Fera László háziorvos: Elmondta, hogy ennek nincs akadálya és beszámolt arról, hogy 3 

főnél szűrés kapcsán sikerült súlyos betegséget diagnosztizálni és időben kezelni 

betegségüket.  
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Mivel más kérdés, vélemény nem hangzott el, Csernai Ferencné a bizottság elnöke javasolta 

a sátoraljaújhelyi V. számú felnőtt háziorvosi körzet éves munkájáról szóló beszámoló 

elfogadását és szavazásra bocsátotta javaslatát. 

 

 

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  

4/2020.(I.28.) határozata 

a sátoraljaújhelyi V. számú felnőtt háziorvosi körzet éves munkájáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága a sátoraljaújhelyi V. számú felnőtt háziorvosi körzet éves munkájáról szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

 

3. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény szakmai 

programjának elfogadására 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Elmondta, hogy a képviselő-testületi ülés 

213/2019.(XI.27.) határozatának értelmében a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény 

alapító okirata módosítva lett, melyre a Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház feladatellátása 

miatt volt szükség és emiatt a szakmai program és a Szervezeti és Működési Szabályzat is 

kiegészült a Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekházra vonatkozó feladatokkal. Elmondta, hogy a 

Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház feladatellátása Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

hatáskörébe kerül, ezért van szükség a feladatellátásra vonatkozó rész kivitelére a szakmai 

programból és a Szervezési és Működési Szabályzatból.  Elmondta, hogy a következő 

napirend a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása, de nem tudja teljesen szét választani a két napirendi pontot. 

 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, Csernai Ferencné a bizottság elnöke javasolta a 

Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény szakmai programjának elfogadását és 

szavazásra bocsátotta javaslatát. 

 

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  

5/2020.(I.28.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény szakmai programjának 

elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény szakmai programjának 

elfogadásáról szóló előterjesztést elfogadja. 

 

 

4. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítására 
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Csernai Ferencné bizottsági elnök: Elmondta, hogy az előző napirendi pont tartalmazza a 

Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításának, szükségesének magyarázatát. 

 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, Csernai Ferencné a bizottság elnöke javasolta a 

Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításáról szóló előterjesztés elfogadását és szavazásra bocsátotta javaslatát. 

 

 

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  

6/2020.(I.28.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosításáról 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Szervezési és Működési 

Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést elfogadja. 
 

 

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 

 


