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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 2011. 

február 16-án, 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 8 fő 
bizottsági tag jelen van, így az határozatképes.  
 
5/2011. (II.16.) Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a kiküldött napirendet 
változtatás nélkül elfogadta. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
   0 tartózkodás 

0 nem 
 
Dr. Lamperth Mónika kérte jegyzőkönyvben rögzíteni, hogy az előterjesztések elérhetőségét a 
hivatal az SZMSZ-ben rögzített időpontban szíveskedjen biztosítani. 
  
 
Napirend: 
 
I.  Közgyűlési anyagok: 
 
1./ Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester    
 Közreműködő: Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

Molnár György igazgató 
 
2./ Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi 

költségvetéséről 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködő: Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

Molnár György igazgató 
 

3./ Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 12/2000. 
(III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 Közreműködő: dr. Vörös Gyula igaz gató  
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4./ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális  
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 Közreműködő: dr. Vörös Gyula igaz gató  
 
5./ Előterjesztés a Bölcsődei Központ alapító okiratának módosításáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: dr. Vörös Gyula igaz gató 

 
II. Átruházott hatáskört érintő előterjesztések: 
 
1./ Előterjesztés a Népjóléti Bizottság 2011. évi munkatervéről 
 Előterjesztő:  Torma János tanácsnok 
 Közreműködő: dr. Vörös Gyula igaz gató 
 
2./ Tájékoztató a közétkeztetés ellenőrzésének rendjérő l és az elmúlt időszak ellenőrzés i 

tapasztalatairól 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 Közreműködő: dr. Vörös Gyula igaz gató 
 
3./ Előterjesztés a Szociális Gondozási Központ és a Bölcsődei Központ szakmai 

programjának módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: dr. Vörös Gyula igaz gató 

 
4./ Előterjesztés a gyógyszertámogatások és gyógyászati segédeszközök támogatása iránt  

benyújtott kérelmekről         (zárt)  
 Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

Közreműködő: dr. Vörös Gyula igaz gató 
 
5./ Előterjesztés lakásbérleti jogviszony hosszabbítások ügyében (6 db)  (zárt) 

Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködő: dr. Vörös Gyula igaz gató 

 
6./ Tájékoztató a SzocioNet DDRMHSZK által 2010. október, november, december 

hónapban kifizetett krízistámogatásokról       (zárt) 
 Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 Közreműködő: dr. Vörös Gyula igaz gató 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
 
A Népjóléti Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a határozatban foglaltak szerint 
döntött. 
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6/2011. (II.16.) Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az Önkormányzat 2010. 
évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta a határozati 
javaslattal és a rendeletmódosítással egyetértett, azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.  
 
Szavazati arány: 7 igen 
    1 tartózkodás 
   0 nem 
 
 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi 

költségvetéséről 
 
Dr. Lamperth Mónika a közfoglalkoztatás, illetve a közmunkaprogram keretében az alábbi 
adatokat, illetve információt kéri:  
- 2010-ben hány közfoglalkoztatott volt a városban, a közfoglalkoztatáshoz milyen összegű  

támogatást kapott a város, és milyen összegű önerőt biztosított?  
- 2011-ben várhatóan hány közfoglalkoztatott lesz a városban, a közfoglalkoztatáshoz 

várhatóan milyen összegű támogatást kap a város, és milyen összegű önerőt biztosít?  
- A Városgondnokságnál és más önkormányzati intézményekben közhasznú és 

közmunkaprogramban foglalkoztatottak száma, az ehhez kapott támogatás összege. 
 
Varga Magdolna külső szakértő módosító indítvánnyal élt a város 2011. évi költségvetéséről 
szóló előterjesztés határozati javaslatának 21. pontjára vonatkozóan. Javasolta a 21. pont 
akként történő módosítását, hogy a Liget Időskorúak Otthonában 2 mosónői álláshely zárolása 
helyett 2 takarítói álláshely kerüljön zárolásra és a mosodai tevékenységet közalkalmazott 
személyekkel láthassa el a Liget Otthon, tekintettel arra, hogy a mosodai feladat megfelelő  
színvonalú ellátása felelősséggel csak így biztosítható. 
 
Módosító indítványról: 
Szavazati arány: 8 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
A Népjóléti Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a határozatban foglaltak szerint 
döntött. 
 
 
7/2011. (II.16.) Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, a 
határozati javaslat 21. pontját akként javasolja elfogadni, hogy a Liget Időskorúak Otthonában 
a 2 mosónői állás helyett 2 takarítói álláshely kerüljön zárolásra. A határozati javaslat egyéb 
pontjaival változatlan formában, a rendeletmódosítással és a rendelettervezettel egyetértett, 
azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.  
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Határozati javaslatról és rendelettervezetről: 
Szavazati arány: 5 igen 
    1 tartózkodás 
   2 nem 
Rendeletmódosításról: 
Szavazati arány: 5 igen 
    3 tartózkodás 
   0 nem 
 
3. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 12/2000. 

(III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A Népjóléti Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a határozatban foglaltak szerint 
döntött. 
 
8/2011. (II.16.) Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló 12/2000. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslattal és a rendeletmódosítással egyetértett, 
azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.  
 
Szavazati arány: 6 igen 
    2 tartózkodás 
   0 nem 
 
 
4. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 

ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A Népjóléti Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a határozatban foglaltak szerint 
döntött. 
 
9/2011. (II.16.) Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a rendeletmódosítással egyetértett, 
azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.  
 
Szavazati arány: 6 igen 
    2 tartózkodás 
   0 nem 
 
 
5. Előterjesztés a Bölcsődei Központ alapító okiratának módosításáról 
 
A Népjóléti Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a határozatban foglaltak szerint 
döntött. 
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10/2011. (II.16.) Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Bölcsődei Központ 
alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslattal 
egyetértett, azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.  
 
Szavazati arány: 6 igen 
    2 tartózkodás 
   0 nem 
 
 
6.  Előterjesztés a Népjóléti Bizottság 2011. évi munkatervéről 
 
Dr. Lamperth Mónika az előterjesztéshez módosító javaslattal élt, miszerint a Népjóléti 
Bizottság soron következő ülésének időpontjára szerepeljen a Munkatervben a 
„Gyermekétkeztetés élelmiszer alapanyagának előállítása közcélú munkavégzés keretében 
foglalkoztatott dolgozókkal” című koncepció megtárgyalása. 
 
A Népjóléti Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a fenti kiegészítéssel a határozatban 
foglaltak szerint döntött. 
 
11/2011. (II.16.) Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a 2011. évi munkatervét  
elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a Munkaterv 2011. április 20-i ülésének tervezett 
napirendje kiegészül a „Gyermekétkeztetés élelmiszer alapanyagának előállítása közcélú 
munkavégzés keretében foglalkoztatott dolgozókkal” című napirendi ponttal. 
 
Felelős:  Torma János tanácsnok 
Közreműködő: Dr. Vörös Gyula igazgató 
Határidő:  közlés (azonnal) 
 
Szavazati arány: 8 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
 
7.   Tájékoztató a közétkeztetés ellenőrzésének rendjéről és az elmúlt időszak ellenőrzési 

tapasztalatairól 
 
A Népjóléti Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a határozatban foglaltak szerint 
döntött. 
 
12/2011. (II.16.) Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Népjóléti Bizottsága a közétkeztetés ellenőrzésének rendjérő l 
és az elmúlt időszak ellenőrzési tapasztalatairól szóló tájékoztatót elfogadja. 
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Felelős:  Torma János bizottsági elnök 
Közreműködik: dr. Vörös Gyula igaz gató 
Határidő:  azonnal 
Szavazati arány: 4 igen 
    1 tartózkodás 
   1 nem 
 
 
8.  Előterjesztés a Szociális Gondozási Központ és a Bölcsődei Központ szakmai 

programjának módosításáról 
 
A Népjóléti Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a határozatban foglaltak szerint 
döntött. 
 
13/2011. (II.16.) Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Szociális Gondozási 
Központ és a Bölcsődei Központ szakmai programját jóváhagyja. 
 
Felelős:   Torma János tanácsnok 
Közreműködik:  dr. Vörös Gyula igaz gató 
   Turnár Jánosné intézményvezető 

Csóligné Szlicki Katalin intézményvezető 
Határidő:   2011. március 1. 
 
Szavazati arány: 6 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
 

 
K. m. f. 

 
 
 
 

 
 

 
Hegedüsné Sztantics Katalin 

titkár 
Torma János 

tanácsnok 


