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Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága rendkívüli nyílt ülésén.  

 

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

termében 

 

A Bizottsági ülés ideje: 2021. július 27. 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 

 

Az ülésről távol maradt: 

Sebes Péter bizottsági tag            

 

Tanácskozási joggal meghívott:  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Madák Tímea Szervezési és Szociális Osztály osztályvezető 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Madák Tímea Szervezési és Szociális Osztály osztályvezető 

              

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.   

 

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 6 tagja, 6 

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

 

1. Előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról és 

működéséről szóló 19/2017. (VII.11.) önkormányzati rendelet módosítására 

        Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

2. Egyebek 

 

Zárt ülésen: 

 

Előterjesztés segélykérelmek elbírálására 

 

 

1. Előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról és 

működéséről szóló 19/2017. (VII.11.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök:. Megkérdezte, dr. Madák Tímea osztályvezetőt, hogy 

van-e kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

dr. Madák Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy a módosítás legfőbb oka a finanszírozás 

biztosítása, mert az utóbbi években az iskolák tanulóinak létszáma jelentősen csökkent és 

emiatt volt szükség a módosításra.  A módosítással lehet kiegyensúlyozni a létszámot az 

egyes körzetek között, hogy a finanszírozás minden körzetben biztosított legyen.  

 

Kérdések, vélemények: 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Elmondta, hogy az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 

is tárgyalta. Elmondta, hogy marad a hat vegyes védőnői körzet és a két ifjúság védőnői 

körzet, ahol úgy van megoldva, hogy egy nyolc órás és egy 20 órás és ez a fő látja el a tartós 

helyettesítést a vegyes védőnői körzetben. Elmondta, hogy történtek névmódosítások illetve 

hovatartozások iskolák, óvodák vonatkozásában, amelyek át lettek vezetve. Elmondta, hogy a 

fő cél az volt, hogy a finanszírozás helyre billenjen, hogy minél kevesebbet kelljen a védőnői 

körzet finanszírozásához az önkormányzatnak hozzátennie.  

 

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 az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról és működéséről szóló 

19/2017. (VII.11.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elfogadását. 

 

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  

30/2021.(VII.27.) határozata 

az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról és működéséről szóló 

19/2017. (VII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy az egészségügyi alapellátások 

körzeteinek kialakításáról és működéséről szóló 19/2017. (VII.11.) önkormányzati 

rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 
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2. Egyebek 

 

Szabó János bizottsági tag: Elmondta, hogy ő személyesen és több ismerőse is jelezte, hogy 

a város alsó részén és még a Károlyi lakótelepen hetente legalább kétszer legtöbbször hétfő és 

csütörtöki napokon nagyon büdös van. Megkérdezte, hogy lehet-e tudni, hogy ez 

szennyvízkezeléssel összefügg vagy esetleg az ottani állattartással.    

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Elmondta, hogy ez nem a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság feladata, hanem a Városüzemeltetési Bizottság vagy Idegenforgalmi és 

Környezetvédelmi Bizottság hatáskörébe tartozik.  

 

dr. Terdik Sándor jegyző: Elmondta, hogy a belterületeken folytatott állattartás szabályairól 

szóló rendelet-tervezet készítése van folyamatban, mert több jelzés érkezett, hogy belterületen 

állattartásra folyik, ami bűzzel jár és megjelentek a rágcsálók is. Szeretné a július 29. napján 

megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen előterjeszteni. Elmondta, hogy jelenleg a 

városnak nincs hatályos rendelete ezzel kapcsolatban, mert központilag van szabályozva és ki 

van véve az önkormányzatok hatásköréből ezeknek az állattartásoknak a szabályozása még is 

vannak olyan példák, hogy más önkormányzatok rendeletben szabályozzák azt a részét, ami 

az együttélést akadályozza. Tekintettel arra, hogy az utóbbi idő jogalkotása arra indult el, 

hogy mindent az állatokért, ha az állatnak megfelelő helye van, és jól érzi magát, akkor bárhol 

lehet állatot tartani. Elmondta, hogy amit a rendelet szabályozna az a haszonállatok 

belterületen való tartását megakadályozná meg.  

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Elmondta, hogy korábban volt önkormányzati rendelet 

az állattartással kapcsolatban, ami szabályozta, hogy mely lakókörzetekben lehet és milyen 

mennyiségben lehetett állatot tartani. Elmondta, hogy az önkormányzatnak vissza kellett 

vonnia azt a rendeletet, mert felsőbb rendelet szabályozta. Elmondta, hogy ez meglévő 

probléma neki konkrétan a Szeder utcából érkezik több panasz, de a város más részein is 

jelentkeznek ilyen gondok, problémák. Örülne, hogy ha lenne arra lehetőség a jelenlegi 

jogszabályi háttér mellett arra, hogy az önkormányzat valamilyen mértékig bele tudna 

avatkozni. Elmondta, hogy bűzzel kapcsolatosan az Ipartelep utcáról kapott jelzést akkor a 

szennyvízteleppel egyeztetett, ahol azt a tájékoztatást kapta, hogy egy pályázati beruházás fog 

következni és akkor fog megoldódni a szag problémája.  

 

 

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

megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 13:11 perckor bezárta, a bizottság zárt ülésen 

folytatta munkáját. 

 

K. m. f. 

 

 

   Bodnár Ferencné sk.             Csernai Ferencné sk. 

Jegyzőkönyv-hitelesítő         Bizottság elnöke 

 


