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Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága 

rendkívüli nyílt ülésén.  

 

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

termében 

 

A Bizottsági ülés ideje: 2020. február 4. napján 7 óra 45 perckor 

 

A Bizottság részéről megjelentek:  

             Csernai Ferencné bizottsági elnök 

Palicz István bizottsági tag 

Szabó János bizottsági tag 

Bodnár Ferencné bizottsági tag                            

                        Dr. Csomós Katalin bizottsági tag 

                        Szegedi Tibor bizottsági tag 

 

 Az ülésről távol maradt:       

Sebes Péter bizottsági tag            

 

Tanácskozási joggal meghívott:  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

                                             

Tanácskozási joggal megjelent: 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

                                              

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. Mivel a napirenddel kapcsolatosan nem volt egyéb javaslat, Csernai 

Ferencné elnök az ülés napirendi pontját 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. 

 

Napirendi pont: 

 

Előterjesztés a Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház szakmai programjának 

elfogadására 

Előterjesztő: Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

 

Előterjesztés a Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház szakmai programjának elfogadására 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Elmondta, hogy a januári bizottsági ülés napirendjei 

közül levételre került a Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház szakmai programjának 
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elfogadása. Elmondta, hogy a Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház vezetője kapott egy 

segédanyagot az előterjesztés átdolgozásához. Elmondta, hogy alapul szolgálhat a beszámoló 

elkészítéséhez a 2019. évben tárgyalt gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó 

értékelése. Javaslatot tett arra, hogy az előterjesztésben a demográfiai adatok  kerüljenek 

aktualizálásra és  az intézmények nevei pedig pontosításra a szakmai programban. 

 

Kérdések, vélemények: 

 

Bodnár Ferencné bizottsági tag: Elmondta, hogy úgy tudja, hogy napi 6 órában kellene 

nyitva tartaniuk, de az előterjesztésben napi 4 órás nyitva tartás szerepel.  

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Elmondta, hogy jogszabály írja elő, hogy akár szombat 

és vasárnap lehet nyitva tartás, ha közösségi rendezvény vagy program van. Elmondta, hogy a 

Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatási idejének havi átlagban el kell érnie 

munkanaponként a 6 órát azzal, hogy a Biztos Kezdet Gyerekháznak minden nap 8 óra és 12 

óra között szolgáltatást kell nyújtania. A közösségi rendezvény megtartása kötelező 

szolgáltatási időn felüli szolgáltatás nyújtás hétvégére és munkaszüneti napra is eshet. A 

hétvégi és munkaszüneti napra eső szolgáltatási időt az (1) bekezdés szerinti átlag számítás 

során munkanapra eső szolgáltatási időnek kell tekinteni.  

 

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

hogy a Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház szakmai programjának elfogadását, azzal a 

kiegészítéssel, hogy a demográfiai adatok és az intézmények nevei pontosításra kerüljenek az 

előterjesztésben 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  

111/2020.(II.04.) határozata 

a Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház szakmai programjának elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága a Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház szakmai programjának elfogadására 

vonatkozó előterjesztést elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a demográfiai adatok 

és az intézmények nevei pontosításra kerüljenek az előterjesztésben. 

  

 

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

megköszönte a részvételt és a rendkívüli nyílt ülést bezárta. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 Bodnár Ferencné sk.            Csernai Ferencné sk.  

Jegyzőkönyv-hitelesítő                 Bizottság elnöke 

 


