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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. augusztus 11. napján 8. óra 00 perctől 

 

A Bizottság részéről megjelentek:  

             Csernai Ferencné bizottsági elnök 

Palicz István bizottsági tag  

Szabó János bizottsági tag 

Bodnár Ferencné bizottsági tag               

                        Szegedi Tibor bizottsági tag     

         

Az ülésről távol maradt: 
                        Sebes Péter bizottsági tag            

                        Dr. Csomós Katalin bizottsági tag  

 

Tanácskozási joggal meghívott:  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

                        Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja 

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 5 tag jelen van, egyben 

az ülést megnyitotta. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy egy nyílt ülés keretében tárgyalt 

napirendi pont kerül felvételre a III. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő ellátására kötött feladatellátási szerződés módosításáról szóló 

előterjesztés. Mivel a napirendekkel kapcsolatosan nem volt egyéb javaslat, Csernai Ferencné 

elnök az elhangzott módosítással az ülés napirendi pontjait szavazásra bocsátotta. 

 

Az ülés tervezett napirendi pontjait 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. 
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Napirend: 

 

Előterjesztés a III. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő ellátására kötött feladatellátási szerződés módosítására 

(szóban) 
Előterjesztő: Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

 

Zárt ülésen: 

Előterjesztés segélykérelmek elbírálására 

 

 

Előterjesztés a III. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel 

történő ellátására kötött feladatellátási szerződés módosítására 
 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a rendkívüli ülés oka a 

segély kérelmek elbírálása lenne zárt ülés keretében, de Dr. Csomós Katalin háziorvos azzal a 

kéréssel fordult Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyzőhöz, hogy a III. számú felnőtt 

háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására kötött szerződése kerüljön 

módosításra. Elmondta, hogy doktornő eddig egyéni vállalkozás keretében látta el feladatát és 

most alakított ki egy vállalkozást Bel-Kat Kft. néven ezért van szükség a szerződés 

módosítására. Elmondta, hogy a Miskolci Törvényszéknél már a cégjegyzékben felvételre is 

került a Bel-Kat Korlátolt Felelősségű Társaság. 

 

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

előterjesztés elfogadását, miszerint a területi ellátási kötelezettséggel bíró III. számú felnőtt 

háziorvosi körzet ellátására dr. Csomós Katalin egyéni vállalkozó háziorvossal kötött 

feladatellátási szerződés módosításra kerül akként, hogy 2020. október 1. napjától a 

megbízott adatai Bel-Kat Korlátolt Felelősségű Társaságra módosul, majd és szavazást 

rendelt el.. 

 

S  z  a  v  a  z  á  s  :  A Szociális és Egészségügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 5 tagja, 

5 igen szavazattal – egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága 

246/2020.(VIII.11.) határozata 

a III. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő 

ellátására kötött feladatellátási szerződés módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészégügyi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a területi ellátási kötelezettséggel 

bíró III. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Csomós Katalin egyéni 

vállalkozó háziorvossal kötött feladatellátási szerződés módosítását akként, hogy 

2020. október 1. napjától a megbízott adatai Bel-Kat Korlátolt Felelősségű Társaságra 

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

megköszönte a részvételt és a rendkívüli nyílt ülést bezárta, a bizottság zárt ülésen 

folytatta munkáját. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 Bodnár Ferencné sk.              Csernai Ferencné sk. 

Jegyzőkönyv-hitelesítő         Bizottság elnöke 

 


