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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. 

november 5.-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, megállapította, hogy az ülésen 9 fő 
bizottsági tag jelen van, így az határozatképes.  
Kérte a Bizottság tagjait, hogy pár percben mindenki mutatkozzon be, és a jövőbeni 
munkájukhoz sok sikert kíván. 
Kérte, hogy 3 új napirendi pont kerüljön felvételre, melyből kettő a közgyűlési anyagok 
között szerepel már. A harmadikat, pedig szóbeli előterjesztésként javasolja felvenni a 
napirendek közé. 
 

1. Előterjesztés a lakások és a helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 
49/1993. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

     Előterjesztő:         Szita Károly polgármester 
     Közreműködik:      dr. Molnár György gazdasági igaz gató 

                                           
      2.  Előterjesztés gyógyszertámogatás és gyógyászati segédeszköz iránti kérelmek elbírálása  
            tárgyában 

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

 
       3.   Javaslat a közgyűlés 2015. évi munkatervéről 
 
 
88/2014. (XI.05.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a kiküldött napirendet a 
fenti módosítással elfogadta. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
 
 
 
 
 
 
Napirend: 
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I.  Közgyűlési anyagok: 
 

1. Előterjesztés a lakások és a helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre   
vonatkozó egyes szabályokról 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 
49/1993. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

     Előterjesztő:         Szita Károly polgármester 
     Közreműködik:      dr. Molnár György gazdasági igaz gató 

 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi 

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

                                           
 3. Előterjesztés a „Kaposvár számít rád” program keretein belük nyújtott 

támogatási formákról szóló 51/2007.(XI.14.) önkormányzati rendelet, valamint a 
roma tanulók ösztöndíjára vonatkozó szabályzat módosításáról                                  

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

 
II.  Átruházott hatáskört érintő előterjesztések:  
 
4. Előterjesztés gyógyszertámogatás és gyógyászati segédeszköz iránti kérelmek 

elbírálása tárgyában                                                                                              zárt 
      Előterjesztő:         dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
     Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző 
 
5.   Javaslat a közgyűlés 2015. évi munkatervéről  

 
6. Tájékoztató a SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény által    

            2014. szeptember hónapban kifizetett krízistámogatásokról                         zárt 
Előterjesztő:        dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:      Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 
 

7. Előterjesztés a megüresedett önkormányzati bérlakások bérleti jogának 
elnyerésére 2014. szeptember hónapban benyújtott pályázatok elbírálásáról 

      hosszabbításáról                                                       zárt 
     Előterjesztő:         dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
     Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző 
 
8. Előterjesztés a Nyugdíjasházban megüresedő lakások bérlőinek kijelölésére    zárt                                                       

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

9.  Jegyzőkönyv hitelesítő és helyettes megválasztása 
 
10. Javaslat a Közgyűlés által adományozott kitüntetésekre                                    zárt 

 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
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1. Jegyzőkönyv hitelesítő és helyettes megválasztása 
 
Torma János tanácsnok javasolta, hogy a jegyzőkönyvvezető Gelencsér Ferencné tanácsnok 
asszony, helyettese Varga Magdolna külső szakértő asszony legyen.   
 

89/2014. (XI.05.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága jegyzőkönyv hitelesítőnek 
Gelencsér Ferencné tanácsnok asszonyt, helyettesítőnek Varga Magdolna külső szakértő 
asszonyt választotta meg. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 

 
2.Előterjesztés a lakások és a helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre   

vonatkozó egyes szabályokról 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 
49/1993. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 

 

90/2014. (XI.05.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a lakások és a helyiségek 
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1993. évi LXXVIII. 
törvény végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltakkal és a rendelettervezettel 
egyetértett, azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.  
 
Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 

 
  3. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi 
Programjának felülvizsgálatáról   
                        

Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 
 

Kiss Tamás képviselő úr kérdése volt, hogy hol találhatók a zöld foglalkoztatással érintett 
földterületek. 
Kanalics Péter képviselő úr kérdése volt, hogy hol lesz az előterjesztésben szereplő idősek 
gondozóháza. 
 
91/2014. (XI.05.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltakkal egyetértett, azt elfogadásra javasolja a 
Közgyűlésnek.  
 
 
Szavazati arány: 9 igen 



2014.11.17. a11/p11 14:16            C:\!!\20141105_nep.doc            4. oldal, összesen: 4  

 

    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
4. Előterjesztés a „Kaposvár számít rád” program keretein belük nyújtott támogatási 
formákról szóló 51/2007.(XI.14.) önkormányzati rendelet, valamint a roma tanulók 
ösztöndíjára vonatkozó szabályzat módosításáról 

                      
  Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 

 
92/2014. (XI.05.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a „Kaposvár számít rád” 
program keretein belük nyújtott támogatási formákról szóló 51/2007.(XI.14.) önkormányzati 
rendelet, valamint a roma tanulók ösztöndíjára vonatkozó szabályzat módosításáról 
szóló előterjesztést megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltakkal és a rendelettervezettel 
egyetértett, azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.  
 
Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 

 
 

 
 

K. m. f. 
 

 
 

 

Gelencsér Ferencné 

Tanácsnok 
Torma János 

Tanácsnok 

  

  


