
Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága és Szociális és Egészségügyi Bizottsága együttes nyílt ülésén.  

 

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

Gyula termében 

 

A Bizottsági ülés ideje: 2022. június 27. napján 8 óra 15 perckor 

 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság részéről megjelentek: 

                      Sebes Péter bizottsági elnök    

                      Csernai Ferencné bizottsági tag 

           Lukács Tamás bizottsági tag 

                      Róth József bizottsági tag 

                      Ujjné Schneider Hedvig bizottsági tag 

                      Dománé Szebényi Éva bizottsági tag 

                      Végsőné Fazekas Aranka bizottsági tag 

 

Szociális és Egészségügyi Bizottság részéről megjelentek:  

                      Csernai Ferencné bizottsági elnök 

                      Sebes Péter bizottsági elnök 

                      Palicz István bizottsági tag      

                      Szabó János bizottsági tag 

                      Bodnár Ferencné bizottsági tag   

                      Zelina Dolóresz bizottsági tag                   

 

Az ülésről távol maradt: 

                     dr. Csomós Katalin bizottsági tag 

                      

Tanácskozási joggal meghívott:  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

  dr. Madák Tímea osztályvezető, Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály 

   

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

  dr. Madák Tímea osztályvezető, Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály 

   

Jegyzőkönyvvezető: 

                       Buka Gabriella 

                         

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

Szociális és Egészségügyi Bizottság határozatképes, mert 7 tagból 6 tag jelen van, egyben az 

ülést megnyitotta. Megkérdezte a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjait, hogy az ülés 
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napirendjével kapcsolatosan van-e észrevétel vagy egyéb javaslat. Tekintettel arra, hogy 

észrevétel, javaslat nem volt, az ülés napirendjeit szavazásra bocsátotta.  

 

Sebes Péter bizottsági elnök: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az Ügyrendi 

és Nemzetiségi Bizottság határozatképes, mert 7 tagból 7 tag jelen van egyben az ülést 

megnyitotta. Megkérdezte az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság tagjait, hogy az ülés 

napirendjével kapcsolatosan van-e észrevétel vagy egyéb javaslat. Tekintettel arra, hogy 

észrevétel, javaslat nem volt, az ülés napirendjeit 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 6 tagja, 6 igen 

szavazattal, - egyhangúlag az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadta. 

 

1. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

2. Előterjesztés a gyermekjóléti alapellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

 

S z a v a z á s: Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 7 igen 

szavazattal, - egyhangúlag az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadta. 

 

1. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

2. Előterjesztés a gyermekjóléti alapellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

 

 

1. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati 

rendelet megalkotására 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyzőt, hogy van-e 

kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: a veszélyhelyzet elmúltával, a jogszabályi előírások lehetővé 

teszik július 1. napjától a díjak emelését. Az önkormányzat egyeztetett Sátoraljaújhelyi 

Városellátó Szervezettel, a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német 

Nemzetiségi Óvoda, Bölcsődével és a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézménnyel is 

díjak emelésének tekintetében. Minden összeg, ami szerepel a rendeletben az egy 

megállapodás folyamodványa. Már többször elhangzott korábbi üléseken, hogy azért kerül új 

rendelet megalkotásra, mert a LocLex rendszerben egyszerűbb a rögzítése.  

 

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, hogy a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati 

rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztést fogadja el.  
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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  

276/2022. (VI.27.) határozata 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztést 

fogadja el. 

 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el, Sebes Péter a bizottság elnöke 

szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati 

rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztést fogadja el.  

 

S z a v a z á s: Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 6 igen – 

1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 

19/2022.(VI.27.) határozata 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról szóló önkormányzati rendelet alkotására vonatkozó előterjesztést fogadja 

el. 

 

 

2. Előterjesztés a gyermekjóléti alapellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyzőt, hogy van-e 

kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: az önkormányzat egyeztetett Sátoraljaújhelyi Városellátó 

Szervezettel, a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, 

Bölcsődével a díjemelésekkel kapcsolatban. Általánosságban 20%-os mértékű emelés történt. 

A gyermekétkeztetés élelmezés nyersanyag költségének meghatározása egy külön 

határozatban van megfogalmazva a rendelethez, kérte a bizottságot, hogy azzal együtt fogadja 

el a rendelet megalkotását.  

 

Kérdések, vélemények: 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek továbbra is ingyen étkezhetnek, rájuk nem vonatkozik ez az emelés.  
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Palicz István bizottsági tag: sajnos nagyon sok szociálisan rászoruló gyermek van. 

 

Róth József bizottsági tag: ezt az emelést valakinek meg kell fizetnie, és ha 10% az infláció 

akkor nem érti, hogy miért kell 20%-ot emelni.  

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: ahol főzőkonyhák vannak, ott a havi felhasználást 

vezetik, ahhoz, hogy az élelmezés-egészségügyi jogszabálynak megfeleljenek, ahhoz 

nyersanyagnorma emelése elkerülhetetlen. Az előterjesztésben is szerepel, hogy 2020. évtől 

nem volt emelés és az élelmiszerárak növekedése miatt szükségszerű, hogy a jogszabályi 

feltételeknek meg tudjanak felelni az intézmények. Volt olyan intézmény, ahol magasabb 

százalékkal kezdeményezték az emelést.   

Szabó János bizottsági tag: nem ért egyet azzal, hogy 10%-os infláció van, mert lehet, hogy 

valakik így számolják, de ha csak az élelmiszerárakat nézi, akkor átlagosan 40%-os inflációt 

tapasztal. Ezt az inflációt a város követni akarja egy 20%-os emeléssel és azért kell 

megszavazni ezt a javaslatot, hogy a város továbbra is működőképes maradjon. Valamikor 

felelősségre vonná azokat, akik a háborúra hivatkozva inflációt generálnak az egész világon.  

Csernai Ferencné bizottsági elnök: a gyermekétkeztetés megfelelő színvonalon való ellátása 

érdekében javasolta a 20%-os emelést, az előterjesztésben foglalt összegekkel. Az 

elkövetkezendő időszakban kiderül lesz-e változás, lesz-e emelkedés és szükségszerűvé válik-

e a további emelés. Úgy gondolja, hogy aki hátrányos helyzetű az kap terítési díjkedvezményt 

vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt. Ahogy szükségszerűen emelkedik a 

nyersanyagnorma, annak ellentételezéseképp emelkednek a bérek és az ellátások is. 

 

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 a gyermekjóléti alapellátásokról szóló önkormányzati 

rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztést fogadja el.  

 

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  

277/2022. (VI.27.) határozata 

a gyermekjóléti alapellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a gyermekjóléti alapellátásokról 

szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el, Sebes Péter a bizottság elnöke 

szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a gyermekjóléti alapellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására vonatkozó előterjesztést fogadja el.  

 

 

S z a v a z á s: Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 6 igen – 

1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 

20/2022.(VI.27.) határozata 

a gyermekjóléti alapellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a gyermekjóléti alapellátásokról 

szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

 

Tekintettel arra, hogy más kérdés, felvetés nem hangzott el, az Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottság részéről Sebes Péter elnök és a Szociális és Egészségügyi Bizottság részéről 

Csernai Ferencné elnök megköszönte a részvételét és az együttes ülést bezárták.  

 

 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 Csernai Ferencné sk.        Sebes Péter sk. 

      Bizottság elnöke                   Bizottság elnöke 

 

                                                                                                 

 

 

 

  Bodnár Ferencné sk.               Ujjné Schneider Hedvig sk. 

 Jegyzőkönyv-hitelesítő       Jegyzőkönyv-hitelesítő 


