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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 2014. 

június 04.-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 megjelenteket, külön köszöntette Borhi Zsombor 
tanácsnok urat megállapította, hogy az ülésen 7 fő bizottsági tag jelen van, így az 
határozatképes.  
 
Javasolta a meghívóban 3 pont alatt  szereplő előterjesztés nem került fel a honlapra, így 
kérte, hogy a tárgyalandó napirendből kerüljön kivételre. 
 
52/2014. (VI.04.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a kiküldött napirendet a 
fenti módosítással elfogadta. 
 
Szavazati arány: 7 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
Napirend: 
 

I.  Közgyűlési anyagok: 
 

1. Előterjesztés Kaposvár az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
módosításáról 
Előterjesztő:           Szita Károly polgármester 
Közreműködik:         dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

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

            Közreműködik:        dr. Farkas Edit aljegyző 
 
    II.    Átruházott hatáskört érintő előterjesztések:  

 
3. Előterjesztések önkormányzati bérlakásban élők bérleti jogviszonyának  
      hosszabbításáról                                                zárt 
     Előterjesztő:         dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
     Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző 
 
 
 

4. Előterjesztés gyógyszertámogatás és gyógyászati segédeszköz iránti kérelmek  
elbírálása tárgyában                                                                                         zárt   
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               Előterjesztő:        dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
            Közreműködik:                 dr. Farkas Edit aljegyző 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1. Előterjesztés Kaposvár az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
módosításáról 

                              
Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 

 
53/2014. (VI.04.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az Önkormányzat 2014. 
évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta a határozati javaslatban 
foglaltakkal és a rendelettervezettel egyetértett, azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.  
 
 
Szavazati arány: 7 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 

 
2.    Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
       többször módosított 12/2000.(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 

 
Borhi Zsombor: A rendelet célja nem a büntetés, hanem jogos elvárás a lakosság felé, hogy 
lakókörnyezetüket rendben tartsák. 
 
Torma János: Egyetértett Borhi Zsombor tanácsnokkal, miszerint nem a retorzió, a büntetés a 
cél, a bizottság a rendelet meghozatala során végig szem előtt tartotta a családok szociális  
biztonságát. 
 
Lampert Mónika: Két kérdés fogalmazódott meg benne, egyrészt milyen eredményt vár az 
önkormányzat a rendelettől, másrészt elegendő-e ez a fajta szabályozás, hisz Polgármester úr 
a sajtó nyilvánossága előtt nagyobb szigorról beszélt.  
 
Borhi Zsombor: Az előkészítő munka során bőven volt dilemmája a munkacsoportnak. A 
munka kezdetekor megkeresésre került minden Megyei Jogú Város a tapasztalatok átadásáért. 
Sajnos még nem igazán vannak tapasztalatok, hisz általában újak a szabályozások. Elmondta, 
hogy benne dilemmaként fogalmazódott meg, hogy az aktív korúak ellátásában részesülőknél 
is bevezetésre kerüljön-e a lakókörnyezet rendjének szabályozása, de a cél esetükben, hogy 
visszavezetésre kerüljenek a munka világába. Bízik abban, hogy a lakásfenntartási támogatás  
esetében a három hónapra történő megszüntetés mellett a védett fogyasztói státusz elvesztése 
motiváció lesz abban, hogy lakókörnyezetük rendezett legyen. A roma származású lakosság 
körében is nagy a különbség az emberek között, sokan vannak, akik rendezett körülmények 
között élnek. Polgármester úr által említett szigorúbb szabályozásra a szociális törvény 
jelenleg nem ad lehetőséget.  
 
Torma János: Csatlakozott Borhi Zsombor által elmondottakhoz. Sajnos a hangoskodás a nem 
megfelelő magatartás nem kerülhet be a rendeletbe. Fél év múlva a tapasztalatok kiértékelése 
után a munkacsoport vizsgálni fogja a további teendőket. 
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Budai Józsefné: Véleménye szerint a lakásfenntartási támogatás három hónapra történő 
megvonásával eredmény érhető el, hisz a nagy létszámú kis lakásban élő családok esetében a 
megállapított lakásfenntartási támogatás a teljes rezsiköltséget lefedi.  A rendelet  
bevezetésével elsősorban a segítés a cél, hogy a rendezetlen körülmények között élő 
háztartásokat ráneveljük a helyes magatartásra. 
 
Felder Frigyes: Véleménye szerint a kulturális különbségeket városi szinten nem lehet  
orvosolni. 
 
Torma János: Ezeket a problémákat nem csak nem városi szinten, országos szinten sem lehet 
megoldani, egész Európa küszködik ezzel a problémával. 
 
Borhi Zsombor: 25 évig ezek az emberek szinte segélyből éltek, meg kell tanítani őket arra, 
hogy részükre nem jár automatikusan minden, azért tenni is kell. 
 
Lampert Mónika: Elmondta, hogy nem azért szólt hozzá az előterjesztéshez, mert azt 
gondolta, hogy a társadalmi problémákat itt helyben meg fogjuk tudni oldani. A feltett 
kérdésére választ kapott –Budai Józsefné révén – lesz is hozadéka. Továbbra is tele van 
kérdéssel a rendeleti szabályozásban veszélyt is lát.  
 
Borhi Zsombor: Nagy részével egyetértett, amit képviselő asszony elmondott, Szentjakabon 
jelenleg kettő olyan program is fut (komplex telepprogram, Nostru) ami nevelő hatású lehet.  
 
Felder Frigyes: Ő csak a problémára szerette volna felhívni a figyelmet. 
 
Varga Magdolna: Szociális szakemberként el tudja mondani, hogy az elmúlt időszakban a 
Szentjakabon élő  embereknél a programoknak köszönhetően pozitív változás indult el,  
melyben sok munka volt. 
 
Borhi Zsombor: A fentiekkel egyetértett, tényleg vannak eredmények. 
 
54/2014. (VI.04.)  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 javaslatban foglaltakkal 
és a rendelettervezettel egyetértett, azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.  
 
Szavazati arány: 5 igen 
    0 tartózkodás 
   2 nem 

 
                          
 

K. m. f. 
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