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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. december 14. 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 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

dr. Madák Tímea osztályvezető Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály  

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető Pénzügyi és Hatósági Osztály 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

dr. Csiba Gábor egészségügyi szakreferens 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

dr. Madák Tímea osztályvezető Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály  

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető Pénzügyi és Hatósági Osztály 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

dr. Csiba Gábor egészségügyi szakreferens 

 

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.  Mivel a napirendekkel kapcsolatosan 

nem volt javaslat, az ülés napirendjét a meghívó szerint 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 napirendjeit az alábbiak szerint elfogadta. 
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Napirendi pontok: 

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi 

költségvetésének módosítására 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

2. Előterjesztés a II. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő ellátására kötött helyettesítési szerződés 

módosítására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

3. Előterjesztés a IV. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő ellátására kötött helyettesítési szerződés 

módosítására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

 

Zárt ülésen: 

 

Előterjesztés segélykérelmek elbírálására 

 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: bemutatta a bizottság tagjainak dr. Csiba Gábort, aki az 

egészségügyi alapellátás szakreferenseként fog dolgozni. Szakmai körökben a hivatalos 

bemutatása már megtörtént, ahová a háziorvosokat meghívták. Bízik abban, hogy az 

egészségügyi alapellátás vonatkozásában, ami kötelező önkormányzati feladat segíti majd dr. 

Csiba Gábor a munkájukat illetve két betöltetlen háziorvosi körzet vonatkozásában is a 

segítségükre lehet. 

 

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 

módosítására 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök:. megkérdezte, Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezetőt, hogy 

van-e kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető: nem volt kiegészíteni valója az előterjesztéssel 

kapcsolatban. 

 

Kérdések, vélemények: 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: minden éven többször tárgyalják a bizottságok 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának költségvetését. A tárgyalásával törvényi 

kötelezettségnek tesz eleget az önkormányzat.  

 

 

Tekintettel arra, hogy más kérdés, vélemény nem hangzott el, Csernai Ferencné a bizottság 

elnöke szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

javasolja a képviselő-testületnek hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi 

költségvetésének módosítására vonatkozó előterjesztés elfogadását. 
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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  

439/2021. (XII.14.) határozata 

a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 

módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítására vonatkozó előterjesztést 

fogadja el. 

 

2. Előterjesztés a II. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel 

történő ellátására kötött helyettesítési szerződés módosítására 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök:. a II. számú háziorvosi körzetet dr. Molnár Erika Emese 

doktornő helyettesítéssel látja el a Sárospataki praxis mellett. Sajnos eddig nem sikerült 

betölteni a körzetet. A helyettesítési szerződés 2022. december 31. napjáig szól, de a 

szerződésben szerepel az, hogy a helyettesítési szerződés az önkormányzat részéről 

felmondható, ha a II. számú felnőtt háziorvosi körzet 2022. december 31. napja előtt 

betöltésre kerülne. Kérte a Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatal dolgozóit, hogy 

szaklapokban a praxis legyen hirdetve illetve kérné dr. Csiba Gábor közreműködését is. 

Korábban sikerült egy körzetet egy fiatal doktornővel betölteni jó lenne, ha hasonló fiatal 

vagy középkorú orvos jelentkezne a felnőtt háziorvosi körzeteknek a betöltésére. Szeretnének 

hosszú távra tervezni. 

 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el, Csernai Ferencné a bizottság elnöke 

szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint a Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a 

képviselő-testületnek, a II. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel 

történő ellátására kötött helyettesítési szerződés módosítására vonatkozó előterjesztés 

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  

440/2021. (XII.14.) határozata 

a II. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő 

ellátására kötött helyettesítési szerződés módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja, a képviselő-testületnek, hogy a II. számú felnőtt háziorvosi 

körzet területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására kötött helyettesítési szerződés 

módosítására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 
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3. Előterjesztés a IV. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő ellátására kötött helyettesítési szerződés módosítására 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: jelenleg a IV. számú felnőtt háziorvosi körzet 

helyettesítését dr. Kemecsei Miklós doktor úr látja el.  

 

Kérdések, vélemények: 

 

Szabó János bizottsági tag: mind a két napirendhez kapcsolódik a kérdése. Szeretné tudni, 

hogy volt-e pályázó a körzetek betöltésére, és ha igen akkor miért nem éltek a lehetőséggel és 

mi a különbség a két körzet helyettesítési időtartamának dátuma között.  

 

dr. Terdik Sándor jegyző: mindkét körzet már nagyon régen betöltetlen körzet. Mindent 

megtettek annak érdekében, hogy a találjanak megfelelő orvosokat, akik megfelelően ellátják 

a betegeket. Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának is érdeke, hogy be legyenek töltve a 

körzetek tekintettel arra, hogy a betöltetlen körzetekre a támogatás kevesebb, mint a betöltött 

körzetekre. A legfontosabb lépés, amit az éven tett az önkormányzat, hogy dr. Csiba Gábor 

főigazgató urat megbízta azzal, hogy vállalja el az önkormányzat tekintettében a referensi 

feladatokat. A megbízási szerződés egyik pontja tartalmazza e vonatkozásban a feladatát. 

Főigazgató úrnak a tapasztalatával, szakértelmével és ismeretségi körével sikerülhet a 

körzeteket betöltetni. A két körzet helyettesítésének eltérő időpontja azért van, mert szeretnék 

egy szakmai fórumon megtárgyalni, hogy milyen lehetőségei vannak az önkormányzatnak a 

IV. számú felnőtt háziorvosi körzet felosztása tekintetében. A IV. számú felnőtt háziorvosi 

körzet a legkisebb körzet, ezért ott lenne indokolt a felosztás, hogy ha alá tudnák szakmailag 

ezt támasztani.  

 

 Csernai Ferencné bizottsági elnök: minden elismerése a háziorvosoké, akik tisztességgel, 

becsülettel ellátják és végzik a munkájukat kortól függetlenül. A háziorvosi körzetek 

tekintetében van egy félelem érzete, hogy mi lesz öt év múlva, lesz-e orvos, lesz-e kihez 

menni. Nem a fizetéssel van a gond, probléma, mert a háziorvosok a finanszírozást a 

betegkártya száma után kapják meg bizonyos szorzók alapján. A területi ellátási kötelezettség 

azt jelenti, hogy megvan az utca szerinti kimutatás, hogy melyik háziorvos köteles a kártyáját 

a betegnek elfogadni, azon felül pedig nem tiltott, hogy a beteg máshoz vigye a 

betegkártyáját. Telefonos érdeklődés korábban volt, de az inkább csak információ gyűjtés volt 

a körzettel kapcsolatban, hogy mennyi a betegkártya szám.  

 

dr. Terdik Sándor jegyző: megerősítette, hogy több tárgyalást folytattak orvosokkal és 

rendelkezésre áll egy anyag, melyet elküldenek az érdeklődőknek.  

 

 

Tekintettel arra, hogy 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 II. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő ellátására kötött helyettesítési szerződés módosítására vonatkozó 

előterjesztés elfogadását. 
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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  

441/2021. (XII.14.) határozata 

a  IV. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő 

ellátására kötött helyettesítési szerződés módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja, a képviselő-testületnek, hogy a IV. számú felnőtt háziorvosi 

körzet területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására kötött helyettesítési szerződés 

módosítására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

 

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

megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 13:15 perckor bezárta, a bizottság zárt ülésen 

folytatta munkáját. 

 

K. m. f. 

 

 

  Bodnár Ferencné sk.            Csernai Ferencné sk. 

Jegyzőkönyv-hitelesítő         Bizottság elnöke 

 


