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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 2015. 

december 02.-án, a kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy G. u. 5. szám alatti 
tanácstermében megtartott nyílt  üléséről.                                                                         

Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint.  

A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete. 

 
Torma János tanácsnok köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen 9 fő 
bizottsági tag jelen van, így az határozatképes.  Kérte továbbá, hogy két előterjesztés kerüljön 
felvételre. 
 
1. Előterjesztés az egészségügyi szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (IX.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

 Előterjesztő:         dr.Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
     Közreműködik:             dr. Csillag Gábor igazgató 
 
2. Képviselői előterjesztés rászoruló gyermekek számára a téli szünetben történő 
napi egyszeri melegétkeztetés biztosításáról - csatlakozó előterjesztés a rászoruló 
gyermekek számára a téli szünetben történő napi egyszeri melegétkeztetés biztosításáról 
szóló képviselői előterjesztéshez 

Előterjesztő:         Kovács Imre képviselő és Oláh Lajosné alpolgármester 
     Közreműködik:             dr. Farkas Edit aljegyző 
 
107/2015. (XII.02.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a meghívóban szereplő 
kiküldött napirendet a fenti két ponttal kiegészülve elfogadta. 
 A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
Napirend: 
 

I.  Közgyűlési anyagok: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról                                     

     Előterjesztő:         Szita Károly polgármester 
     Közreműködik:      dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

    
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi 

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



2015.04.15.  du.5:11  N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\BIZOTTSAGI JEGYZOKONYVEK\20151202_nep.doc   2. oldal, 
összesen: 6 

 

                                           
3. Előterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó  

     Társulás társulási megállapodásának módosításáról 
     Előterjesztő:         Szita Károly polgármester 

Oláh Lajosné a Társulási Tanács elnöke 
     Közreműködik:      dr. Csillag Gábor igazgató 
 

4. Előterjesztés a  Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2015. évi    
     felülvizsgálatáról 
     Előterjesztő:         Szita Károly polgármester 
     Közreműködik:      dr. Csillag Gábor igazgató 
 

5. Előterjesztés a  személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális   
     ellátásokról szóló 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  
     előterjesztés tárgyalásának elhalasztásáról 
     Előterjesztő:      dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
     Közreműködik:    Molnár György igazgató 
 

6. Előterjesztés a  Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 29. fsz. 2. szám alatti lakás bérlakás   
     állományból történő kivonásáról és értékesítéséről 
     Előterjesztő:     Szita Károly polgármester 
     Közreműködik:    Molnár György igazgató 
 

7. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében                                           zárt 
            Előterjesztő:             dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
            Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

8. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében                                           zárt 
            Előterjesztő:             dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
            Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

II.  Átruházott hatáskört érintő előterjesztések:  
 

9. Tájékoztató a SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény által    
            2015. október hónapban kifizetett krízistámogatásokról                      zárt 

Előterjesztő:        dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:      dr. Csillag Gábor igazgató 
 

10. Előterjesztés a megüresedett önkormányzati bérlakások bérleti jogának 
elnyerésére 2015. szeptember hónapban benyújtott pályázatok elbírálásáról zárt 

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

11. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2016. évi 
elnyerésére benyújtott „A” és „B” típusú pályázatokról                                                                      
zárt 

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

 
12. Előterjesztések önkormányzati bérlakásban élők bérleti jogviszonyának  
      hosszabbításáról                                               zárt 
     Előterjesztő:         dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
     Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző 
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13. Előterjesztés gyógyszertámogatás és gyógyászati segédeszköz iránti kérelmek  

elbírálása tárgyában                                                                                        zárt   
               Előterjesztő:        dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
            Közreműködik:     dr. Farkas Edit aljegyző 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról   

Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 

 
Ráczné Varga Mária irodavezető tájékoztatta a Bizottságot, hogy az előterjesztés további egy 
határozati javaslattal kiegészítésre került, mely tartalmazza a Gyöngyfa napközi 
vonatkozásában azt, hogy 2016. január 1. napjától a korábbi 4 órás állás helyett 8 órás állás  
biztosít részére az Önkormányzat, mely 1.100 e/Ft összeget biztosít. Kérte, hogy az 
előterjesztést az alábbi határozati javaslattal kiegészítve fogadja el a Bizottság. 
 
108/2015. (XII.02.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az önkormányzat 2015. 
évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról  
szóló előterjesztést megtárgyalta, a fenti kiegészítést tartalmazó határozati javaslatokkal  és a 
rendelettervezettel egyetértett azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.  
 
Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
                    
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi 
Programjának felülvizsgálatáról 

  Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 

 

Kiss Tamás képviselő véleménye szerint a HEP-ben szereplő „szegregációs terület” ellentétes 
azzal, amit az Önkormányzat képvisel a Pécsi utcai Tagiskola vonatkozásában, miszerint az 
iskola nem „szegregált” iskola. 
 
Budai Józsefné irodavezető válaszában elmondta, hogy a HEP-ben szereplő szegregációs  
terület nem a felülvizsgálat során került be az anyagba, az eredeti is tartalmazta azt. Ez az 
jelenti, hogy a városban vannak az ott lakók összetétele alapján spontán kialakult szegregált  
területek, ennek semmi köze nincs a Pécsi utcai Tagiskolához. 
 
109/2015. (XII.02.)  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 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
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      3. Előterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó  
     Társulás társulási megállapodásának módosításáról 

   Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 

 
110/2015. (XII.02.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Kaposvár-Sántos 
Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatban foglaltakkal 
egyetértett azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.  
 
Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
 
   4.  Előterjesztés a  Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2015. évi    
     felülvizsgálatáról 

Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 
 
111/2015. (XII.02.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Szociális  
Szolgáltatástervezési Koncepció 2015. évi felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta, 
a határozati javaslatban foglaltakkal egyetértett azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.  
 
Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
5. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális        

ellátásokról szóló 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló      
előterjesztés tárgyalásának elhalasztásáról 
Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 

 
112/2015. (XII.02.)  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 előterjesztés tárgyalásának elhalasztásáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta, a határozati javaslatban foglaltakkal egyetértett azt elfogadásra javasolja a 
Közgyűlésnek.  
 
Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
6. Előterjesztés a Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 29. fsz. 2. szám alatti lakás bérlakás 
állományból történő kivonásáról és értékesítéséről 

Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 
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113/2015. (XII.02.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a  Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 
29. fsz. 2. szám alatti lakás bérlakás állományból történő kivonásáról és értékesítéséről szóló  
előterjesztés tárgyalásának elhalasztásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati 
javaslatban foglaltakkal egyetértett azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.  
 
Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
7. Előterjesztés az egészségügyi szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (IX.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 
 
114/2015. (XII.02.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az egészségügyi 
szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  
előterjesztés tárgyalásának elhalasztásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a rendelet  
módosítással egyetértett azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.  
 
Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
8. Képviselői előterjesztés rászoruló gyermekek számára a téli szünetben történő napi 
egyszeri melegétkeztetés biztosításáról - csatlakozó előterjesztés a rászoruló gyermekek 
számára a téli szünetben történő napi egyszeri melegétkeztetés biztosításáról szóló 
képviselői előterjesztéséhez 

Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 

 
Kovács Imre képviselő a csatlakozó előterjesztésben szereplő határozati javaslathoz 
kapcsolódóan elmondta, hogy nem érti miért az a Hivatal álláspontja, hogy az idő rövidsége 
miatt nem lehet megszervezni a rászoruló gyermekek téli gyermekétkeztetését, mikor a nyári 
gyermekétkeztetés pár nap alatt megszervezésre került, hisz a pályázati kiírást követően pár 
nap alatt elkészítette a Hivatal az arra vonatkozó előterjesztést, mely alapján 704 gyermek 
étkeztetésére pályázott az Önkormányzat. 
 
Budai Józsefné irodavezető szót kért, elmondta, hogy a nyári gyermekétkeztetés 
megszervezésével kapcsolatos teendőket a Szociális Iroda látta el, s az kb. másfél hónapot vett 
igénybe. Az előterjesztésben szereplő 704 fő egy számítás eredménye, melyre az előző évek 
tapasztalatai alapján pályáztunk, egyébként mindösszesen 700 fő étkezett ténylegesen, így a 
különbözetet vissza kellett utalni a Magyar Államkincstár felé. Elmondta továbbá, hogy 
amennyiben legalább október hónapban született volna döntés a fentiekről, elegendő idő lett 
volna az étkeztetés megszervezésére. 
 
115/2015. (XII.02.)  Népjóléti Bizottsági határozat 

Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a rászoruló gyermekek 
számára a téli szünetben történő napi egyszeri melegétkeztetés biztosításáról, valamint a 
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csatlakozó előterjesztés a rászoruló gyermekek számára a téli szünetben történő napi egyszeri 
melegétkeztetés biztosításáról szóló képviselői előterjesztéshez kapcsolódó szóló 
előterjesztést megtárgyalta, a csatlakozó előterjesztésben foglalt határozati javaslattal 
egyetértett azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.  
 
Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
 

K. m. f. 
 

 
 Gelencsér Ferencné 

Tanácsnok 
Torma János 
Tanácsnok 

  

 

  


