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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
Népjóléti Bizottsága 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 2010. 

december 1-én, a kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy G. u. 5. szám alatti 
tanácstermében megtartott nyílt  üléséről. 

Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 

 
Torma János tanácsnok köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen 9 fő 
bizottsági tag jelen van, így az határozatképes.  
 
110/2010. (XII.1.) Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a kiküldött napirendet 
változtatás nélkül elfogadta. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
   0 tartózkodás 
   0 nem 
 
Napirend: 
 
I.  Közgyűlési anyagok: 
 
1./ Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, a 
költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

Molnár György igazgató 
 
2./ Előterjesztés a 2011. évi költségvetési koncepcióról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

Molnár György igazgató 
 
3./ Előterjesztés az élelmezési nyersanyagnormák módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: Molnár György igazgató 
 
4./ Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 95. szám alatti üres bérlakások állományból történő 
kivonásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: Sárdi Péter igazgató 
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5./ Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló többször 
módosított 65/2004. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködő: dr. Vörös Gyula igaz gató 
 
6./ Előterjesztés a Kaposvári Kistérségi Egészség Koalícióhoz való csatlakozásról szóló 
együttműködési megállapodás módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: dr. Vörös Gyula igaz gató 
 
7./ Előterjesztés az időskorúak átmeneti otthona nyújtotta ellátásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: dr. Vörös Gyula igaz gató 
 
8./ Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször 
módosított 12/2000. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködő: dr. Vörös Gyula igaz gató 
 
II. Átruházott hatáskört érintő előterjesztések: 
 
1./ Előterjesztés Kaposvár tanulóifjúságának egészségi állapota és életmódja közötti 
összefüggésekrő l szóló felmérés elkészítéséről 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködő: Stickel Péter igazgató 

dr. Vörös Gyula igaz gató 
 

2./ Előterjesztés helyi támogatással kapcsolatban benyújtott kérelem elbírálásáról (zárt) 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködő: dr. Vörös Gyula igaz gató 
 
3./ Előterjesztés a gyógyszertámogatások és gyógyászati segédeszközök támogatása iránt  
benyújtott kérelmekről          (zárt)  
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködő: dr. Vörös Gyula igaz gató 
 
4./ Előterjesztés lakásbérleti jogviszony hosszabbítás ügyben (1 db)   (zárt) 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködő: dr. Vörös Gyula igaz gató 
 
5./ Tájékoztató a Családsegítő által 2010. szeptember hónapban kifizetett 
krízistámogatásokról          (zárt) 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködő: dr. Vörös Gyula igaz gató 
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Napirendi pontok tárgyalása: 
 
 
1. Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, 

a költségvetési rendelet módosításáról 
 
A Népjóléti Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a határozatban foglaltak szerint 
döntött. 
 
111/2010. (XII.1.) Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az önkormányzat 2010. 
évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosításáról 
szóló beszámolót megtárgyalta a határozati javaslattal és a rendeletmódosítással egyetértett, 
azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.  
 
Határozati javaslatról: 
Szavazati arány: 7 igen 
    2 tartózkodás 
   0 nem 
 
Rendeletmódosításról: 
Szavazati arány: 8 igen 
    1 tartózkodás 
   0 nem 
 
 
2. Előterjesztés a 2011. évi költségvetési koncepcióról 
 
A Népjóléti Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a határozatban foglaltak szerint 
döntött. 
 
112/2010. (XII.1.) Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a 2011. évi költségvetési 
koncepcióról szóló előterjesztést megtárgyalta a határozati javaslattal egyetértett, azt 
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.  
 
Szavazati arány: 6 igen 
    1 tartózkodás 
   2 nem 
 
 
3. Előterjesztés az élelmezési nyersanyagnormák módosításáról 
 
A Népjóléti Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a határozatban foglaltak szerint 
döntött. 
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113/2010. (XII.1.) Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az élelmezési 
nyersanyagnormák módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta a határozati javaslattal és a 
rendeletmódosítással egyetértett, azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.  
 
Határozati javaslatról: 
Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
Rendeletmódosításról: 
Szavazati arány: 7 igen 
    0 tartózkodás 
   2 nem 
 
Dr. Heintz Tamás tanácsnok felvetette, hogy az Önkormányzat saját használatra közcélú 
foglalkoztatás keretében termelhetne élelmiszer alapanyagot, amelyet a Pensió Kft. 
kötelezően megvásárolhatna, javítva ezzel a közétkeztetés minőségét, valamint az önellátó 
város modelljét is továbbfejlesztené. Javasolta a Bizottságnak a felvetése továbbgondolását. 
 
Torma János tanácsnok kezdeményezte, hogy a Népjóléti Bizottság tárgyalja meg a Pensió 
Kft. által végzett közétkeztetés ellenőrző tevékenységéről készült tájékoztatót. 
 
114/2010. (XII.1.) Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága felkéri a Jegyzőt, hogy a 
Bizottság soron következő ülésére adjon tájékoztatást a közétkeztetés ellenőrzésének rendjéről és 
az elmúlt időszak ellenőrzési tapasztalatairól.  
 
Felelős:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  dr. Vörös Gyula igazgató 
Határidő:   2011. február 28. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
 
4. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 95. szám alatti üres bérlakások állományból történő 

kivonásáról 
 
A Népjóléti Bizottság az ügyrendet megtárgyalta, és a határozatban foglaltak szerint döntött. 
 
115/2010. (XII.1.) Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Kaposvár, Fő u. 95. 
szám alatti üres bérlakások állományból történő kivonásáról szóló előterjesztést megtárgyalta 
a határozati javaslattal egyetértett, azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.  
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Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
 
5. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló többször 

módosított 65/2004. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A Népjóléti Bizottság az ügyrendet megtárgyalta, és a határozatban foglaltak szerint döntött. 
 
116/2010. (XII.1.) Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az egészségügyi 
alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló többször módosított 65/2004. (XI.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta a 
rendeletmódosítással egyetértett, azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.  
 
Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
 
6. Előterjesztés a Kaposvári Kistérségi Egészség Koalícióhoz való csatlakozásról szóló 

együttműködési megállapodás módosításáról 
 
A Népjóléti Bizottság az ügyrendet megtárgyalta, és a határozatban foglaltak szerint döntött. 
 
117/2010. (XII.1.) Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Kaposvári Kistérségi 
Egészség Koalícióhoz való csatlakozásról szóló együttműködési megállapodás módosításáról 
szóló előterjesztést megtárgyalta a határozati javaslattal egyetértett, azt elfogadásra javasolja a 
Közgyűlésnek.  
 
Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
 
7. Előterjesztés az időskorúak átmeneti otthona nyújtotta ellátásról 
 
A Népjóléti Bizottság az ügyrendet megtárgyalta, és a határozatban foglaltak szerint döntött. 
 
118/2010. (XII.1.) Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az időskorúak átmeneti 
otthona nyújtotta ellátásról szóló előterjesztést megtárgyalta a határozati javaslattal 
egyetértett, azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.  
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Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
8. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 

többször módosított 12/2000. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A Népjóléti Bizottság az ügyrendet megtárgyalta, és a határozatban foglaltak szerint döntött. 
 
119/2010. (XII.1.) Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló többször módosított 12/2000. (III.20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta a határozati javaslattal és a 
rendeletmódosítással egyetértett, azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.  
 
Határozati javaslat: 
Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
Rendeletmódosításról: 
Szavazati arány: 7 igen 
    2 tartózkodás 
   0 nem 
 
9. Előterjesztés Kaposvár tanulóifjúságának egészségi állapota és életmódja közötti 

összefüggésekről szóló felmérés elkészítéséről 
 
A Népjóléti Bizottság az ügyrendet megtárgyalta, és a határozatban foglaltak szerint döntött. 
 
120/2010. (XII.1.) Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága úgy dönt, hogy a 
Kaposvár tanulóifjúságának egészségi állapota és életmódja közötti összefüggésekről szóló 
következő felmérését megfelelő a pályázati forrás rendelkezésre állása esetén készítteti el.  
 
Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködő:  Stickel Péter igazgató 

  dr. Vörös Gyula igaz gató 
Határidő:  2012. december 31 
 
Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 

K. m. f. 
 

 
 

 
Hegedüsné Sztantics Katalin 

titkár 
Torma János 

tanácsnok 


