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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 2013. 

május 29.-én, a kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy G. u. 5. szám alatti tanácstermében 
megtartott nyílt  üléséről. 

Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint – a jelenléti ívet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete 
tartalmazza. 

Torma János tanácsnok köszöntötte a képviselőket, a meghívott vendégeket ( Dr. Kósa Pétert 
és Szabó Zoltánt) és a Hivatal dolgozóit.  Megállapította, hogy az ülésen 7 fő bizottsági 
tag jelen van, így az határozatképes.  

 
A napirendi pontot a meghívó tartalmazza, mely a jegyzőkönyv 2. számú melléklete. 
 
37/2013. (V.29.) Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a kiküldött napirendet 
változtatás nélkül elfogadta, azt nem sorrendben tárgyalta. 
 
Szavazati arány: 7 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi 
költségvetési rendeletének módisításáról 
 Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
2.        Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi 
Programjáról 
Előterjesztő:  Szita Károly 
 Közreműködő:  dr. Farkas Edit aljegyző 
 
   3.  Előterjesztés a Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány alapító okiratának 
módosításáról   
            Előterjesztő:              dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
            Közreműködik:         Hegedüsné Szatntics Katalin népjóléti referens 
 
  4.       Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról 
            Előterjesztő:              Szita Károly polgármester, dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
            Közreműködik:         dr. Bendli Attila irodavezető 
 
5. Előterjesztés a DDOP-4.1./C-09-2f-2012-0002 „NOSTRU” – szociális 
városrehabilitáció „2” Kaposváron című kiemelt projekt keretében meghirdetendő 
Programalap közvetett támogatás pályázati felhívásáról 
         Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő:  Szirják Imréné igazgató 
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6.    Előterjesztés a Kaposvár, Honvéd u. 55. szám alatti helyiség egészségügyi célú  
       hasznosításáról 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködő:  Gelencsér Ildikó vezető főtanácsos 
 
 
7.   Előterjesztés az egészségügyi társulások megszüntetéséről 
      Előterjesztő:         Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:    dr. Bendli Attila irodavezető 
 
8.  Előterjesztés bérleti jogviszony létesítéséről                                                    zárt 
Előterjesztő:            dr. Kéki Zoltán címzetes főjgyző    
Közreműködik:    dr. Farkas Edit aljegyző 
 
 

I. Átruházott hatáskört érintő előterjesztések: 
 

 
9.   Előterjesztés a Népjóléti Bizottság által az Egészségügyi és Szociális Támogatási   
      Keret terhére 2013. évben kiírt pályázatok elbírálásáról 
      Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
      Közreműködő: Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 
 
  10. Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmény 
fenntartói ellenőrzéséről 
      Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
      Közreműködő: Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 
 
11.  Tájékoztató Kaposvár lakosságának egészségügyi állapotáról 
      Előterjesztő:         Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:    Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 
 
12.   Tájékoztató a SzocioNet Családsegítő, Gyermekjóléti és Módszertani Központ által  
március hónapban kifizetett krízistámogatásokról                                            zárt 
      Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
      Közreműködő: Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 
 
13.  Előterjesztés a gyógyszertámogatás és gyógyászati segédeszköz iránti kérelmek  
     elbírálása tárgyában                                                                   zárt 

Előterjesztő:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:         dr. Farkas Edit aljegyző 

 
14.  Előterjesztés bérleti jogviszony hosszabbításáról         zárt 

      Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
      Közreműködik:            dr. Farkas Edit aljegyző 
 

15.  Előterjesztés bérleti jogviszony hosszabbításáról         zárt 
      Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
      Közreműködik:            dr. Farkas Edit aljegyző 
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16.  Előterjesztés a Nyugdíjasházban megüresedő lakások bérlőinek kijelöléséről     
zárt                                                                                                              
        Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
      Közreműködik:             dr. Farkas Edit aljegyző 
 
 
17.  Előterjesztés a megüresedett önkormányzati bérlakások bérleti 
jogviszonyának   
       elnyerésére 2013. április hónapban benyújtott pályázatok elbírálásáról               
zárt                                                                                                              
        Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
      Közreműködik:             dr. Farkas Edit aljegyző 

 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi 
költségvetési rendeletének módisításáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
38/2013. (V.29.) Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módisításáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta a határozati javaslattal és a rendeletmódositással egyetértett azt elfogadásra 
javasolja a Közgyűlésnek.  
 
Szavazati arány: 5 igen 
    2 tartózkodás 
   0 nem 
 
3.  Előterjesztés a Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány alapító okiratának  
     módosításáról   
 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
    
39/2013. (V.29.) Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslattal egyetértett azt 
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.  
 
Szavazati arány: 7 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
4. Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról 
 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
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40/2013. (V.29.) Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta  a határozati javaslattal és valamennyi rendeletmódosítással egyetértett azt a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
 
Szavazati arány: 7 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
5. Előterjesztés a DDOP-4.1./C-09-2f-2012-0002 „NOSTRU” – szociális 
városrehabilitáció „2” Kaposváron című kiemelt projekt keretében meghirdetendő 
Programalap közvetett támogatás pályázati felhívásáról 
 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
41/2013. (V.29.) Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának a DDOP-4.1./C-09-2f-2012-0002 „NOSTRU” – szociális  
városrehabilitáció „2” Kaposváron című kiemelt projekt keretében meghirdetendő  
Programalap közvetett támogatás pályázati felhívásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a 
határozati javaslattal egyetértett azt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
 
Gelencsér Ferencné: a pályázat kapcsán miként lehet megoldani a hátrányos helyzetű 
csoportok felzárkóztatását, melyet nagyon fontosnak tart, (oktatás terén) úgy, hogy az ne 
okozzon szegregációt. 
Válasz: Szabó Zoltán – ő nem hivatali szakember, projekt menedzser, így nem tud rá választ 
adni. 
 
Hozzászólás: Dr. Lampert Mónika – egyetért Gelencsér Ferencné kérdésével, javasolta, hogy 
azt a Közgyűlésen tegye fel, ahol a szakemberek választ adhatnak rá. 
 
 
Szavazati arány: 7 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi    
Programjáról 
 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
    
42/2013. (V.29.) Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programjáról szóló előterjesztést megtárgyalta , a 
határozati javaslattal egyetértett, azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.  
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Kérdések: 
Dr. Lampert Mónika: A KÉT-en és az Érdekegyeztető Fórumon kik vettek részt, milyen 
kérdést tettek fel. 
 
Válasz: Budai Józsefné – név szerint megnevezni nem tudta őket, többen új tagok voltak. 
Utasi Tamás a szakszervezetek részéről elmondta, hogy majd érdeklődni fog arról,hogy az 
akadálymentesítésre mekkora forrást különített el az Önkormányzat, egyébként dicsérte az 
elkészült anyagot. 
 
Dr. Lampert Mónika további kérdései: az anyag 15. oldalához – a foglalkoztatottság során mi 
a helyzet Kaposváron; 22. oldal - 2007-2010 között létezett a diplomás fiatalokat segítő  
program, jelenleg van-e valami hasonló; a Komlex telep programot jónak találja, elegendő-e 
100 ember bevonása a programba, illetve az fenntartható lesz-e; 47. oldal – miért csökkent le 
2011-re a mellrák szűrések száma; 63. oldal – az anyag leírja, hogy 2011-ben megváltozott a 
nyári gyermekétkeztetés jogszabályi háttere, s 2011-ben más módon oldotta meg a város a 
rászoruló gyermekek étkeztetését, a jelenlegi formája hátrányosabb-e Kaposvár számára, 
minden érdeklődőt tudunk-e segíteni ezzel az ellátással. 
Végezetül megkérdezte, hogy van-e a hivatalnak olyan ötlete az esélyegyenlőség 
elősegítéséhez, mely forrás hiánya miatt maradt ki az anyagból. 
 
Válaszok:  
 
Budai Józsefné: a foglalkoztatottság kaposvári helyzetét tartalmazza az anyag, az  
Önkormányzat csak a közfoglalkoztatás terén kapcsolódik a foglalkoztatáshoz, hisz az a 
Munkaügyi Központok hatáskörébe tartozik. Az Út a Munkához program bevezetése előtt 
Kaposváron országosan először és egyedül került bevezetésre a Segély helyett munka – a 10 
napos munka intézménye, mely az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező személyek 
számára biztosított kommunális munkalehetőséget. Ez a Start munkák megjelenésével oka 
fogyottá vált. Jelenleg az Első munkahely teremtő garancia program segíti a pályakezdő 
diplomás és nem diplomások elhelyezkedését.  
A Komplex telep programban elegendőnek tarjuk a 100 ember bevonását, fenntarthatónak is 
találjuk, hisz létrejön a „Csillagpont” központ, mely ezt látja majd el.   
A nyári gyermekétkeztetésre csak 2011-ben nem pályázott az önkormányzat, mert saját forrás 
kellett volna hozzá, melyet nem terveztünk a költségvetésben, de a rászoruló gyermekek nagy 
része teljesen ingyen, vagy nagyon alacsony összegért étkezhetett a Gondozási Központon 
keresztül. 2011-ben meg is nőtt az ott biztosított étkezők száma. 
2012-től ismételten pályázik önkormányzatunk, tavaly 737 gyermek étkezését biztosítottuk a 
nyári gyermekétkeztetés keretén belül, idén 770 gyermek étkeztetésére pályáztunk. A 
létszámok teljesen lefedik a rászoruló gyermekeket. 
 
Budai Józsefné elmondta, hogy az esélyegyenlőségi program 2011. évig tartalmazza az  
adatokat, hisz volt, van olyan terület, ahol még nem tudják a 2012 évi adatokat megadni. 
Az önkormányzatnak nincs olyan javaslata, mely nem került beépítésre az anyagba 
forráshiány miatt. 
 
Hegedüsné Sztantics Katalin: utána néz a mellrákszűrés adatainak, az anyagban szereplő 
adatokat a Kaposi Mór Megyei Kórház szolgáltatta számunkra 
Dr. Kósa Péter – a TKKI részéről, esélyegyenlőségi mentor: az anyagot elfogadásra ajánlotta, 
azt nagyon jónak találta. Elmondta, hogy a TKKI által kiadott állásfoglalás szerint az 
önkormányzatoknak csak egy évre előre, vagyis 2013-ra kell csak intézkedési tervet 
meghatározni, Kaposvár anyaga ennél sokkal bővebb, nem csak a kötelező anyagokat  
tartalmazza. 
 



2013.10.16. a10/p10 15:10            C:\temp\biz\20130529_nep.doc            6. o ldal, összesen: 8  

 

Dr. Lampert Mónika: köszönte a válaszokat, azokat el tudja fogadni, véleménye szerint maga 
az anyag szép, alapos munka, látszik, hogy az önkormányzat erre sok energiát és munkát  
fordított. 
Jónak tartaná, ha a hivatal az esélyegyenlőségi munka során bevonná a civil szervezeteket, 
mind a nők esélyegyenlősége kapcsán, mind a diplomás fiatalok itthon tartása érdekében. 
Jónak tartaná, ha konkrét összegek kerülnének meghatározásra a feladatok esetében. 
 
Dr. Farkas Edit aljegyző: az intézkedési tervben szereplő feladatokat tartalmazza a „Kaposvár 
a legfontosabb” várospolitikai koncepció is, ami garancia arra, hogy a feladatok meg fognak 
valósulni. 
 
Dr. Lampert Mónika: javasolta, hogy a bizottság az alábbi határozati javaslattal szavazza meg 
az előterjesztést: 
A Népjóléti Bizottság felkéri a Hivatalt, hogy a feladatok esetében jelenítse meg a 
tényleges költségeket, és Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése vállaljon garanciát 
arra, hogy ezekre a feladatokra forrást biztosít.  
 
Közben a Bizottság létszáma 6-főre csökkent. 
 
Szavazati arány: 2 igen 
    4 tartózkodás 
   0 nem 
 
Szavazás az eredeti határozati javaslatról:    
Szavazati arány: 4 igen 
    0 tartózkodás 
   2 nem 
 
 
6.  Előterjesztés a Kaposvár, Honvéd u. 55. szám alatti helyiség egészségügyi célú  
       hasznosításáról 
 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 

43/2013. (V.29.) Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a Kaposvár, Honvéd u. 55. szám alatti helyiség egészségügyi célú  
hasznosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslattal egyetértett és a  
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
 
Szavazati arány: 6 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
 
7. Előterjesztés az egészségügyi társulások megszüntetéséről 
 
Az előterjesztés a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 

 

44/2013. (V.29.) Népjóléti Bizottsági határozat 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata az egészségügyi társulások megszüntetéséről szóló előterjesztést 
megtárgyalta, a határozati javaslattal egyetértett és azt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
 
Szavazati arány: 6 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
 
 
 
8. Előterjesztés a Népjóléti Bizottság által az Egészségügyi és Szociális Támogatási   
      Keret terhére 2013. évben kiírt pályázatok elbírálásáról 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete 

 

45/2013. (V.29.) Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az Egészségügyi és  
Szociális Támogatási Keret terhére 2013. évben beérkezett pályázatokat elbírálta, és az alábbi 
támogatások megállapításáról döntött:  
 

1. A Napkerék Egyesület részére egészségügyi, felvilágosító rendezvényhez szükséges  
higiénés eszközök költségeihez 25.000 Ft támogatást állapít meg. 

2. Kaposvári Lakótelepen Élők Egyesülete részére a lakótelepi Nyárbúcsúztató 
rendezvényük egészség programja anyagköltségéhez 22.000 Ft támogatást állapít 
meg. 

3. Fogyatékos Fiatalok Teljes Életért Alapítvány részére a „Bölény-lesen” családi 
sportnap eszköz költségéhez 20.000 Ft támogatást állapít meg. 

4. A Rákbetegek Országos Szövetsége 031. sz. Viktória Klub részére kiránduláshoz 
kapcsolódó utazás és étkezés költségeihez 40.000 Ft támogatást állapít meg. 

5. A SzocioNet Gyermekjóléti Csoport részére hátrányos helyzetű gyermekek 
táborhelyre szállításához és a részvételi költségekhez 40.000 Ft támogatást állapít meg 

6. Az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság Védőnői Szolgálata 
részére Anyatejes Világnap helyi rendezvényének anyagköltségéhez és tárgyi eszközökhöz 
35.000 Ft támogatást állapít  meg. 

7. A Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete részére a Coeliakia 
Nemzetközi Napjához kapcsolódó két rendezvényük élelmiszer alapanyag és utazási 
költségéhez 35.000 Ft támogatást állapít meg. 

8. A Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány részére a Muzsikál Kaposvár 
rendezvényéhez kapcsolódó ingyenes hallásvizsgálat programjának népszerűsítéshez 
nyomda költséghez 10.000 Ft támogatást állapít meg. 

 
Felelős:  Torma János tanácsnok 
Közreműködő: Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 
Határidő:  azonnal (közlés) 
2013. július 30. (utalásra) 
 
Szavazati arány: 6 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
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9. Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmény 
fenntartói ellenőrzéséről 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete 

 

46/2013. (V.29.) Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az önkormányzat 
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézményeinek 2012. évi 
fenntartói szakmai ellenőrzéséről készült tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 
Határidő:  azonnal (közlés) 
 
A Bizottság létszáma közben 5 főre változott. 
 
Szavazati arány: 5 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
10. Tájékoztató Kaposvár lakosságának egészségügyi állapotáról 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete 

 

47/2013. (V.29.) Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága Kaposvár város 
lakosságának egészségi állapotáról szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 
Határidő:  azonnal (közlés) 
 
 
Szavazati arány: 5 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
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