
J e gy ző kö ny v  
 

 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága nyílt ülésén.  

 

A Bizottsági ülés helye: Városháza, 3980, Sátoraljaújhely Kossuth Lajos tér 5. gróf Andrássy 

Gyula termében 

 

A Bizottsági ülés ideje: 2022. április 26. napján 13:00 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               

                        Zelina Dolóresz 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 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

Dr. Hegedűs Jolán házi gyermekorvos 

dr. Csiba Gábor egészségügyi szakreferens 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Madák Tímea osztályvezető Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály  

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

Dr. Hegedűs Jolán házi gyermekorvos 

 

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.  Javaslatot tett arra, hogy az Előterjesztés 

a sátoraljaújhelyi IV. számú fogorvosi körzetre vonatkozó előszerződés megkötéséről szóló 

napirendi pont kerüljön felvételre, és a zárt ülésen az első napirendi pontban szereplő 

előterjesztés kapcsán csak a szakbizottság hatáskörébe tartozó Dr. Illés László 

Közegészségügyi Díj adományozására vonatkozóan tegyenek javaslatot.  Mivel a napirenddel 

kapcsolatosan nem volt egyéb javaslat, Csernai Ferencné elnök az ülés napirendi pontjait 

szavazásra bocsátotta. 

 

Az ülés tervezett napirendi pontját a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza.  
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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 ülés napirendjeit az alábbi módosítással 

elfogadta. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Előterjesztés a sátoraljaújhelyi II. számú gyermek háziorvosi praxis 5 éves 

munkájáról szóló tájékoztató elfogadására 
Előterjesztő: Dr. Hegedűs Jolán háziorvos 

2. Előterjesztés az I. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő feladatellátási szerződés megkötésére 

Előterjesztő: a Jegyző 

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

kötelezettséggel történő feladatellátási szerződés megkötésére 

Előterjesztő: a Jegyző 

4. Előterjesztés a VIII. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő feladatellátási szerződés megkötésére 

Előterjesztő: a Jegyző 

5. Előterjesztés a sátoraljaújhelyi IV. számú fogorvosi körzetre vonatkozó 

előszerződés megkötésére 

Előterjesztő: a Jegyző 

 

 

1. Előterjesztés a sátoraljaújhelyi II. számú gyermek háziorvosi praxis 5 éves 

munkájáról szóló tájékoztató elfogadására 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: megkérdezte, Dr. Hegedűs Jolán házi gyermekorvost, 

hogy van-e kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Dr. Hegedűs Jolán házi gyermekorvos: nagyon megterhelő számára és a másik két orvos 

számára, hogy 2016. évtől részt vettek a gyermekosztály ügyeleti ellátásában. Az osztály 

megszűnés óta, pedig havi 10 alkalommal készenléti napot tartanak. Reméli, hogy lesznek 

változások, mert nem tudják felvállalni ezt a nagy terhet. Ha nem lesz gyermekgyógyász, aki 

vállalja a szülészeten az újszülöttek vizsgálatát, az a működés szempontjából komoly gondot 

jelent. 

 

Kérdések, vélemények: 

 

Bodnár Ferencné bizottsági tag: olvasta a beszámolóban, hogy egyre nagyobb az igény a 

nem kötelező védőoltásokra. Megkérdezte, hogy melyek ezek a védőoltások és anyagilag 

milyen megterhelő ez a családoknak. 

 

Dr. Hegedűs Jolán házi gyermekorvos: Két olyan nem kötelező védőoltás van, amire 

egyáltalán nincs állami támogatás. Az egyik az úgy nevezett Bexsero, mely a „B” típusú 

meningitis elleni védőoltás, ami közel 28.000,- forintba kerül és minimum három oltás kell 

belőle. A másik kötelező védőoltás a „C” típusú meningitis elleni védőoltás. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: megkérdezte, hogy a készenlét milyen jogviszonyban történik a 

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórházzal. 
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Dr. Hegedűs Jolán gyermek háziorvos: megbízási szerződéssel történik a 

feladatellátása. A másik két munkatársával együtt beadták a felmondásukat 2022. április 1. 

napjától, melynek a felmondási ideje 3 hónap. 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: az lenne a cél, hogy legyen egy negyedik gyermekorvos, 

hogy egy orvosra ne jusson akkora teher. Ez azért is lényeges, mert ha nem oldódik meg ez a 

probléma, akkor a szülészeti osztály is bezárhat és elég veszteség volt a gyermekosztály 

bezárása.  

 

Sebes Péter bizottsági tag: COVID ideje alatt doktornő telefonon is mindig elérhető volt. 

Megköszönte doktornő munkáját és jó egészséget kívánt. 

 

Palicz István bizottsági tag: doktornő a Deák Úti Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 

Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola, Kollégium és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézménynél is végez iskolaorvosi munkálatokat. A közös 

munka jó hangulatban és teljes egyetértésben telik. Megköszönte doktornő munkáját. 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: megköszönte doktornő lelkiismeretes és odaadó 5 éves 

szakmai munkáját és további jó egészséget kívánt.  

 

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

szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint a Szociális és Egészségügyi Bizottság a 

sátoraljaújhelyi II. számú gyermek háziorvosi praxis 5 éves munkájáról szóló tájékoztatót 

fogadja el. 

 

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  

140/2022. (IV.26.) határozata 

a sátoraljaújhelyi II. számú gyermek háziorvosi praxis 5 éves munkájáról szóló 

tájékoztató elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága a sátoraljaújhelyi II. számú gyermek háziorvosi praxis 5 éves munkájáról 

szóló tájékoztatót elfogadta. 

 

 

2. Előterjesztés az I. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő feladatellátási szerződés megkötésére 

 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: a területi ellátási kötelezettséggel történő feladatellátási 

szerződésekkel kapcsolatban általánosságban szeretne beszélni, mert összefüggenek a 

napirendi pontok. A szerződésben és nem a függelékben szerepel a rendelési idő, tehát ha 

valaki a rendelési időt módosítani szeretné, akkor szerződés módosítására lesz szükség. A 

szerződésben található még az asszisztenciának a konkrét neve. Megkérdezte, hogy meg kell-

e nevezni az asszisztenciát. 

 



 4 

dr. Madák Tímea osztályvezető: elmondta, hogy igen, van egy végrehajtási rendelet, 

amiben fel van tételesen sorolva, hogy mit tartalmazzon a szerződés és ez alapján az 

asszisztenciát név szerint kell szerepeltetni. Sajnos, ha személyi változás történik, akkor 

módosítani szükséges a szerződést. 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: felmerült még a bizottság részéről a rendkívüli távollét 

kapcsán, hogy korábban az volt a szabályozás, hogy az önkormányzat és a népegészségügyi 

osztály közösen jelölt ki helyettesítőt. Ez a szabályozás már nem él. A működési engedélyhez 

szükséges csatolni a két helyettesítő orvos nyilatkozatát, akik távollét esetén a helyettesítést 

ellátják.  

 

Dr. Csomós Katalin bizottsági tag: a szerződésben a „Rendelkezésre állási idő, 

munkanapokon a rendelési időn kívül eső idő.”  rész számára azt jelenti, hogy rendelt 4 órát 

és 20 órában pedig rendelkezésre áll, pedig csak a másik négy óra a rendelkezésre állási idő.  

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: nyolc órát kell dolgozni minden orvosnak, ebből 4 óra a 

rendelési idő és a másik 4 óra a rendelkezésre állási idő. Javasolta, hogy mind a három 

szerződés vonatkozásában a V. pontban szereplő rendelkezésre állási idő szerepeljen órára 

kiírva, a IV. 2. pontban a „folyamatosan” helyett a „szerződésben foglaltak szerint” kerüljön 

bele, a VIII. 4. pont a „személyes ellátásra kötelezett” kerüljön ki belőle. 

 

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, az I. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő ellátására feladatellátási szerződés megkötésére vonatkozó 

előterjesztés elfogadását a határozat melléklete szerinti módosításokkal. 

 

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  

141/2022. (IV.26.) határozata 

az I. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő 

ellátására feladatellátási szerződés megkötéséről 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja, a képviselő-testületnek, hogy az I. számú házi gyermekorvosi 

körzet területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására feladatellátási szerződés 

megkötésére vonatkozó előterjesztést fogadja el a határozat melléklete szerinti 

módosításokkal. 

 

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

kötelezettséggel történő feladatellátási szerződés megkötésére 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: javaslatot tett arra, hogy a III. számú felnőtt háziorvosi 

körzet területi ellátási kötelezettséggel történő feladatellátási szerződés a határozat 

mellékletében szereplő módosításokkal fogadja el a bizottság. Doktornővel történt egyeztetés 

alapján ebben a szerződésben szükséges egyéb módosításokat is átvezetni.  
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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, az III. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő ellátására feladatellátási szerződés megkötésére vonatkozó 

előterjesztés elfogadását a határozat melléklete szerinti módosításokkal. 

 

S  z  a  v  a  z  á  s :  A Szociális és Egészségügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 6 

igen – 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága  

142/2022. (IV.26.) határozata 

a III. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő 

feladatellátási szerződés megkötéséről 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

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

körzet területi ellátási kötelezettséggel történő feladatellátási szerződés megkötésére 

vonatkozó előterjesztést fogadja el a határozat melléklete szerinti módosításokkal. 

 

4. Előterjesztés a VIII. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő feladatellátási szerződés megkötésére 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: javaslatot tett arra, hogy a VIII. számú felnőtt háziorvosi 

körzet területi ellátási kötelezettséggel történő feladatellátási szerződés a határozat 

mellékletében szereplő módosításokkal fogadja el a bizottság. 

 

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, az VIII. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel 

történő ellátására feladatellátási szerződés megkötésére vonatkozó előterjesztés elfogadását a 

határozat melléklete szerinti módosításokkal. 

 

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  

143/2022. (IV.26.) határozata 

a VIII. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő 

feladatellátási szerződés megkötéséről 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

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

körzet területi ellátási kötelezettséggel történő feladatellátási szerződés megkötésére 

vonatkozó előterjesztést fogadja el a határozat melléklete szerinti módosításokkal. 

 

 

5. Előterjesztés a sátoraljaújhelyi IV. számú fogorvosi körzetre vonatkozó 

előszerződés megkötésére 
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Csernai Ferencné bizottsági elnök: megkérdezte dr. Madák Tímea osztályvezetőt, 

hogy van-e kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

 

dr. Madák Tímea osztályvezető: a korábbi bizottsági ülésen Dr. Dóra Kristóf fogorvos 

kinyilvánította azon szándékát, hogy át kívánja venni a praxist. A fogorvosi teendőket az 

Adamantin Kft. alkalmazásában álló magánszemélyként kívánja majd ellátni. Időközben 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata kikérte az Országos Kórházi Főigazgatóság 

véleményét a praxisjog megszerzésével kapcsolatban. A szakvélemény alapján nincs akadály 

a feladatellátási szerződés megkötésének, ehhez kapcsolódóan elkészült az előszerződés, 

amennyiben a praxisjog átruházás megtörténik 2022. július 1. napjától az előszerződés alapján 

megkötésre kerülne a feladatellátási szerződést is. A IV. számú fogorvosi körzet látja el 

Bodroghalom lakosait is, ezért egy háromoldalú szerződés megkötése vált szükségessé.   

 

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 sátoraljaújhelyi IV. számú fogorvosi körzetre vonatkozó 

előszerződés megkötésére 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  

144/2022. (IV.26.) határozata 

a sátoraljaújhelyi IV. számú fogorvosi körzetre vonatkozó előszerződés 

megkötéséről 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja, a képviselő-testületnek, hogy a sátoraljaújhelyi IV. számú 

fogorvosi körzetre vonatkozó előszerződés megkötésére vonatkozó előterjesztést 

fogadja el. 

 

 

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

megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 13:33 perckor bezárta. 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

  Bodnár Ferencné sk.              Csernai Ferencné sk. 

Jegyzőkönyv-hitelesítő         Bizottság elnöke 

 






























































