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Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága nyílt ülésén.  

 

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

termében 

 

A Bizottsági ülés ideje: 2021. június 22. napján 13 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               

                        Szegedi Tibor bizottsági tag             

                        Dr. Csomós Katalin bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal meghívott:  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja 

dr. Terdik Sándor jegyző 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

                        Lukács Márta vezető védőnő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

                        Lukács Márta vezető védőnő 

                        Simonné Hauzer Mónika szakmai helyettes 

                         

Jegyzőkönyvvezető: 
                       Buka Gabriella 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a 

Szociális és Egészségügyi Bizottság határozatképes, mivel a 7 tagból 7 tag jelen van, egyben 

az ülést megnyitotta. Megkérdezte a bizottság tagjait, hogy az ülés napirendjével 

kapcsolatosan van-e észrevétel vagy egyéb javaslat.   

 

Szabó János bizottsági tag: Javaslatot tett arra, hogy Egyebek napirendi pont kerüljön 

felvételre. 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Mivel a napirendekkel kapcsolatosan nem volt egyéb 

javaslat, Csernai Ferencné elnök az elhangzott módosítással az ülés napirendjét 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 7 tagja, 7 

igen szavazattal, - egyhangúlag - az ülés napirendjét az alábbi módosítással elfogadta. 
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Napirendek: 

 

1. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény munkájáról szóló 

beszámoló elfogadására 

 Előterjesztő: Csernai Ferencné igazgató 

2. Előterjesztés a Védőnői Szolgálat munkájáról szóló beszámoló elfogadására 

            Előterjesztő: Lukács Márta vezető védőnő 

3. Egyebek 

 

Zárt ülésen: 

 

1. Javaslat a Közmegbecsülés Díja adományozására  

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

2. Előterjesztés segélykérelmek elbírálására 

 

 

1. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény munkájáról szóló 

beszámoló elfogadására 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Köszöntötte Simonné Hauzer Mónikát a Sátoraljaújhelyi 

Egyesített Szociális Intézmény szakmai helyettesét. Megkérdezte, hogy van-e kiegészíteni 

valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Simonné Hauzer Mónika szakmai helyettes: Elmondta, hogy nincs kiegészíteni valója az 

előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Kérdések, vélemények: 

 

Sebes Péter bizottsági tag: Elmondta, hogy a járvány miatt sok plusz feladata volt a 

Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény dolgozóinak. Megköszönte a munkájukat. 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Elmondta, hogy csak a munkájukat végezték, a 

munkájukat távmunkában végezni nem lehetett, hiszen ez egy folyamatosan működő 

intézmény, illetve a szociálisan rászoruló személyek mindennapjaiban szükséges a 

munkavégzés. Elmondta, hogy ami plusz feladatot vállalt az intézmény az szerepel a 

beszámolóban. Elmondta, hogy 115 esetben kértek segítséget bevásárlással, ügyintézéssel és 

gyógyszer kiváltással kapcsolatban több mint egy millió forint értékben történt a vásárlás. 

Elmondta, hogy heti rendszerességgel vagy hetente többször kértek segítséget és ez a 

napimunkavégzéshez adódott hozzá. Megköszönte a segítséget a Sátoraljaújhelyi 

Polgármesteri Hivatalnak, a Kossuth Lajos Művelődési Központnak, a Zemplén 

Kalandparknak és a Kazinczy Ferenc Múzeumnak, hogy amikor a nappali ellátást nyújtó 

intézmény nem volt látogatható akkor segédkeztek az ebéd kiszállításában.  

 

Bodnár Ferencné bizottsági tag: Felolvasta a beszámoló utolsó két mondatát. „A 

járványhelyzet ideje alatt valamennyi ellátási formánál az ellátást biztosítottuk, ha változó 

körülmények között is. A rászorulóknak biztos támaszt nyújtottunk.” Megköszönte a 

Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény munkáját. Reméli, hogy előbb-utóbb 

valamilyen béremelés is fog következni, mert a szociális ágazat a járványhelyzet alatt nagyon 

háttérbe volt szorítva.  
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Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Köszönetét fejezte ki a Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzata nevében az intézményvezetőnek, az intézményben dolgozóknak ezért a 

kiemelkedő munkáért, amit a veszélyhelyzetben tanúsítottak. Tudja, hogy milyen, hogy 

nemcsak fizikai, hanem lelki terhet jelentet az, hogy megőrizni az intézményen belül az 

idősek otthonában a vírusnak a terjedését, illetve emellett óhatatlanul azoknak a történéseknek 

a feldolgozása, ami be is következett. Megköszönte a Szervezési és Szociális Osztály 

munkáját, hiszen az oltásszervezésében, az első hullámban a maszkok levarratásában és 

kihordásában kimagasló teljesítményt nyújtottak. 

 

Mivel 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 Egyesített Szociális Intézmény munkájáról szóló beszámoló 

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  

1/2021.(VI.22.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény munkájáról szóló beszámoló   

elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhelyi Egyesített 

Szociális Intézmény munkájáról szóló beszámolót fogadja el. 

 

 

2. Előterjesztés a Védőnői Szolgálat munkájáról szóló beszámoló elfogadására 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Megkérdezte Lukács Márta vezető védőnőt, hogy van-e 

kiegészítése a beszámolóval kapcsolatban. 

 

Lukács Márta vezető védőnő: Elmondta, hogy nincs kiegészíteni valója az előterjesztéssel 

kapcsolatban. 

 

Kérdések, vélemények: 
 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Olvasta a beszámolóban, hogy 2019. év. december 31. 

napjával összesen 59 fő és 2020-ban pedig már 192 fő a várandósok száma. Megkérdezte, 

hogy mi az oka ennek a nagy eltérésnek. 

 

Lukács Márta vezető védőnő: Elmondta, hogy kétféle adatszolgáltatás van az egyik, hogy 

körzeteként december 31-én a védőnőknek körzeteként hány várandósuk van, a másik a 

várandósok száma 2020. évben, ami azt jelenti, hogy január 1. napja és december 31. napja 

között hány várandóssal foglalkozik egy védőnő.  Elmondta, hogy a számadatok változnak, 

hiszen van, aki december 31-én megszült vagy van, aki beköltözik egy másik körzetbe vagy 

elköltözik, valakit felvesznek és közbe megszül, ezek a fluktuációk ennyit jelentenek.  
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Bodnár Ferencné bizottsági tag: Örömét fejezte ki, hogy 14 év alatt nem volt várandós. 

Megkérdezte, hogy milyen formában tartják a védőnők a kapcsolatot az óvodákkal, illetve 

van- e olyan felosztás, mint az iskoláknál, a nem kötelező védőoltások számának növekedése 

milyen mértékű az előző évhez képest és az önkormányzat tud-e abban segíteni, hogy ez a 

szám emelkedjen. Elmondta, hogy új problémaként jelentkezik a terhesség megszakításnál, 

hogy amikor nincs beoltva valaki akkor a teszt költségét is ki kell fizetni. Szeretné tudni, hogy 

mi a tapasztalat 2021. évben milyen mértékben jelentkeztek a várandós anyák oltásra. 

 

Lukács Márta vezető védőnő: Elmondta, hogy a várandós anyák oltásra jelentkezésére 

számszerű adatot nem tud mondani, mert ez minden nap változik. Elmondta, hogy az oltás 

nem az év elejétől kezdődött el és különböző oltási sémák voltak. Elmondta, hogy az első 

oltási sémában az szerepelt, hogy akik a várandósság alatt megkapták az első védőoltást a 

következőt csak szülés után kapták, most megváltozott az oltási menetrend és mind a két 

oltást addig kapják meg, míg be nem töltik a 36. várandóssági hetet a kismamák és csak a 12 

hetet betöltött kismamákat lehet oltani. Elmondta, hogy minden második várandós jelentkezik 

az oltásra. Elmondta, hogy vannak olyan várandósok, akiknek nincs internet hozzáférése és 

nem tudnak regisztrálni akkor a tanácsadóban a védőnők segítenek a regisztrációba, illetve 

kinyomtatni a hozzájárulási nyilatkozatot. Elmondta, hogy a nem kívánatos terhesség 

megszakításra úgy jelentkezhetnek, hogy bevannak oltva vagy a beavatkozás előtt 72 órán 

belül rendelkeznek negatív PCR teszttel.  Elmondta, hogy azt tudni kell, hogy a terhesség 

megszakítás anyagi vonzattal jár, illetve a PCR teszt elvégzése is, ennek következtében 

tudnak olyan várandósokról, akik így nem fogják megszakítani a terhességüket főleg az a 

réteg, ahol tényleg nem kívánt a terhesség. Elmondta, hogy ez már a 2021. év problémája, de 

ezzel foglalkozni kell. Elmondta, hogy az egyetlen rota vírus elleni védőoltás gyógyszertár 

függvényeként eltérő árban vásárolható 20 és 23 ezer forint között, mert szabadárasok a 

védőoltások.  Elmondta, hogy a rota vírus védőoltásból kettőt kell beadni 6 hetes és 24 hetes 

korig ideális beadni maximum 26 hetes korig, mert utána már nincs rá lehetőség. Elmondta, 

hogy a Nei-Vac C oltás ingyenes, amit a szülőnek kell felíratnia a háziorvossal, ha 3 hónapos 

kor előtt adják akkor csecsemő korban kettő kell majd 1 és 2 éves korban kell egy 

emlékeztető, ha négy hónapos kor után adják akkor egy kell csecsemő korban és egy 

emlékeztető oltást 1 és 2 éves kor között, ha pedig 1 éves kor után adják be akkor egy 

védőoltás kell belőle. Elmondta, hogy a Bexsero védőoltás, - ami a B típusú 

agyhártyagyulladás ellen van - az ára szintén gyógyszertár függő 28 ezer és 30 ezer forint 

között van. Elmondta, hogy csecsemőkorban kettő oltásra van szükség, illetve egy 

emlékeztető oltás 1 éves és 2 éves kor között, ha csak 1 éves kor után kapja meg az oltást, 

akkor kettő kell belőle. Elmondta, hogy jelen pillanatban ez nem támogatott védőoltás nem 

úgy, mint a HPV oltás. Elmondta, hogy az ára függvényében sokan nem tehetik meg, hogy 

megvásárolják. Az agyhártyagyulladás nagyon gyors lefolyású megbetegedés 6-10 órán belül 

egy csecsemő halálát okozhatja a legjobb ellátás mellett is. Elmondta, hogy minden 

védőnőhöz tartozik óvoda. Elmondta, hogy régen a státusz vizsgálatokat az óvodában 

végezték el, de ez most megszűnt az óvodába járó gyermekek szűrővizsgálatára a szülő 

jelenlétében a tanácsadóban történik önálló védőnői tanácsadás keretében. 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Elmondta, hogy a következő védőnői beszámolóban 

szerepeljen a védőnők körzeteinek felsorolásában, hogy melyik védőnőhöz melyik óvoda 

tartozik. Elmondta, Magyarország előkelő helyen szerepel a védőoltások beadásával, 

számontartásával, illetve ingyenes beadásával kapcsolatban. Bízik abban, hogy bevezetésre 

kerülnek újabb támogatott védőoltások és a terhesség megszakítással kapcsolatban szeretné, 

ha tartanák a kapcsolatot, és ha az adott családba nem szerencsés a sokadik gyermek 

megszületése és a hajlandóság is megvan a családba, akkor lehet, hogy a Szociális és 
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Egészségügyi Bizottság tud segíteni. Kéri a védőnőket, hogy a szociális problémák, 

veszélyeztettet kiskorúakkal kapcsolatos jelzés, információ az folyamatosan érkezzen, hiszen 

a védőnők szakmán belül azok a szakemberek, akik elsőként találkoznak a családdal és 

tisztában vannak a körülményekkel, hogy időben történjen az intézkedés. 

 

Mivel 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 Védőnői Szolgálat munkájáról szóló beszámoló 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  

2/2021.(VI.22.) határozata 

a Védőnői Szolgálat munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Védőnői Szolgálat munkájáról 

szóló beszámolót fogadja el. 

 

3. Egyebek 

 

   

Szabó János bizottsági tag: Elmondta, hogy a pandémia előtt beszélt a bizottság arról, hogy 

a bizottság megbízásából az önkormányzat munkatársai szúró próbaszerűen ellenőriz 

bizonyos orvosokat. Véleménye szerint ez a járványhelyzet miatt nem kezdődött el és az 

orvosok is le voltak terhelve nagymértékben. Megkérdezte, hogy a korlátozások után mikor 

kezdődhetnek ezek az ellenőrzések és konkrétan a szemészeti szakrendelésre gondol, mert sok 

panasz érkezik. 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Elmondta, hogy a bizottság akkor arról beszélt, hogy 

kötelező önkormányzati feladat az egészségügyi alapellátásnak a biztosítása és úgy tudja, 

hogy a háziorvosok rendelési ideje ellenőrizve is lett. Elmondta, hogy egészségügyi 

alapellátáshoz a felnőtt háziorvosi, a gyermek háziorvosi, a fogászat, a védőnői ellátás és a 

központi orvosi ügyelet tartozik. Elmondta, hogy már a központi orvosi ügyeletet is az 

önkormányzat működteti és felügyeli, de az államhoz átkerült járóbeteg és fekvőbeteg 

szakellátás vonatkozásában csak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház igazgatójánál tud a 

bizottság tájékozódni, mert se rálátása se felügyeleti joga nincs az önkormányzatnak. 

Elmondta, hogy annyit tehet, hogy dr. Kovács Lajos megbízott főigazgató urat tájékoztatja a 

panaszokról.  

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Elmondta, hogy a vírushelyzet kapcsán voltak 

lakossági bejelentések több alkalommal is konkrétan egy háziorvossal kapcsolatban, de az 

önkormányzat megpróbált mindent megtenni, hogy segítse a háziorvos munkáját, hiszen 

asszisztencia probléma adódott. Azt gondolja, hogy az ellenőrzés szúrópróbaszerűen eddig is 

megtörtént és ezt követően is meg fog történi. Elmondta, hogy a veszélyhelyzet viszont egy 

különleges helyzet volt, nagyobb teher hárult a háziorvosokra, sokszor a hivatalos rendelési 

időn túl zajlott az adminisztráció, ami az oltással kapcsolatosan történt. Tájékoztatta a 

bizottságot azokról a polgármesteri döntésekről, amik a város honlapján is megtalálhatóak. 

Elmondta, hogy jelenleg két háziorvosi körzet, van helyettesítéssel ellátva, az egyik a IV. 
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számú felnőtt háziorvosi körzet, ami már tartósan betöltetlen, ott Fülöpné dr. Szalóczi 

Tíra doktornő látta el a helyettesítést. A doktornő a helyettesítési szerződése 2021. június 30. 

napján jár le és a következő 3 hónapra dr. Kemecsei Miklós háziorvos vállalta a körzet 

helyettesítési feladatait. Elmondta, hogy Fülöpné dr. Szalóczi Tíra doktornő kifejezte 

szándékát, hogy októbertől, amennyiben továbbra is szükség lesz helyettesítésre, akkor 

szívesen vállalja, illetve olyan szándékát is jelezte, hogy amennyiben szétosztásra kerül a 

körzet, teljes egészében vállalná a körzet ellátását, de ez a városvezetés döntése lesz. 

Elmondta, hogy úgy lenne igazságos, ha több háziorvos között kerülne szétosztásra a IV. 

számú felnőtt háziorvosi körzet. Elmondta, hogy a másik, a II. számú felnőtt háziorvosi körzet 

esetében dr. Molnár Erika doktornő további hat hónapos helyettesítési szerződést írt alá így 

2021. december 31-ig biztosított a feladatellátás. Elmondta, hogy van egy háziorvos 

végzettséggel rendelkező orvos, aki Írországból jelentkezett, vannak sátoraljaújhelyi 

kötődései és szándékát fejezte ki, hogy haza költözne Magyarországra és konkrétan 

Sátoraljaújhelybe.   

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Úgy gondolja, hogy elsődleges célja a városvezetésnek 

és a bizottságnak, hogy megfelelő végzettségű, szakmai háttérrel rendelkező orvosokkal 

legyenek betöltve a körzetek a helyettesítés csak egy lehetőség, de az nem végleges megoldás, 

mert fele munkaidőben kötelezett az orvos a beteg ellátásra, sajnos nem lehet tudni, hogy 

lesz-e negyedik hullám elég nehezen éltük meg ezt az időszakot az egészségügyi ellátás miatt. 

Tiszteli és becsüli azokat az orvosokat, akik helyt álltak, akik igyekeztek ellátni a munkájukat. 

Elmondta, hogy korábban is volt már véleményük, észrevételük a háziorvosokkal 

kapcsolatosan a rendelési idő betartása és az ügyeletben való részvételi lehetőségekben, most 

viszont távgyógyítás volt. Elmondta, hogy volt egy olyan időszak, amikor kiálltak Bajzáthné 

Bekényi Zsuzsannával az orvosok mellett, mert a legtöbb lakossági panasz akkor volt, amikor 

úgy érezték, hogy végre és teljes odaadással dolgoztak, amikor az oltási időszak elkezdődött. 

Elmondta, hogy azért érkezett sok panasz, mert nem regisztráltak az emberek decemberben, 

januárban, februárban másképp már kérhették volna az oltást és az elején kevés oltóanyag 

érkezett és sajnos odáig elfajultak a dolgok, hogy a betegek az orvossal szemben nagyon 

csúnyán reagáltak. Elmondta, hogy a sajtóba is közvetítették azt, hogy a háziorvosok 

dolgoznak, végzik a munkájukat és sok volt az adminisztráció, amikor oltópontra mentek a 

betegek sok nyilatkozatot kellett kitölteniük és a kiértesítés is sok időt vett igénybe.  Úgy 

gondolja, hogy aki a kórházban az első vonalba dolgozott és az egészségügy alapellátásba 

dolgozott szabadságra nem mehettek, ünnepnapjaik sem voltak és ez többlet feladatot rót 

rájuk. Elmondta, hogy az orvoshiány országos probléma, de jelezni fogja a panaszokat dr. 

Kovács Lajos megbízott főigazgató úrnak. 

 

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 

 


