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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 2017. 

február 15-én, 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 8 fő 

bizottsági tag jelen van, így az határozatképes.  

 

Torma János tanácsnok úr kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül még 

egy előterjesztés kerüljön felvételre a közgyűlési napirendi pontok közé:  

 

1. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 

 

6/2017. (II.15.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a meghívóban szereplő 

kiküldött napirendet a fenti kiegészítéssel elfogadta. 

 

A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete. 

 

Szavazati arány: 8 igen 

    0 tartózkodás 

   0 nem 

 

 

Napirend: 
 

I. Közgyűlési anyagok: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 

 

2. Előterjesztés Barcs város Kaposvári fogászati ügyelethez történő csatlakozásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
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3. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 

ellátásokról szóló 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 

4. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                 zárt 
Előterjesztő:            dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző  
 

5. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                 zárt 
Előterjesztő:            dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző  
 

6. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                             zárt 
Előterjesztő:            dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző  
 

II. Átruházott hatáskört érintő előterjesztések:  
 

7. Előterjesztés a Népjóléti Bizottság által az Egészségügyi és Szociális Támogatási 
Keret terhére 2017. évben kiírt pályázatról 

Előterjesztő:            dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik:      dr. Gróf Regina irodavezető 

 

8. Tájékoztató a SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény által, 
2016. november, december hónapban kifizetett krízistámogatásokról           zárt       

Előterjesztő:             dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik:       dr. Gróf Regina irodavezető 

 

9. Előterjesztések önkormányzati bérlakásban élők bérleti jogviszonyának  
     hosszabbításáról                                                  zárt 

Előterjesztő:            dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző 

 

10. Előterjesztés gyógyszertámogatás és gyógyászati segédeszköz iránti kérelmek 
elbírálása tárgyában                                                                                             zárt   

Előterjesztő:           dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik:     dr. Farkas Edit aljegyző 

 

11. Előterjesztés a Fecskeházban megüresedett bérlakás bérleti jogának elnyerésére 
benyújtott pályázatok elbírálásáról                                                zárt 

Előterjesztő:            dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző 

 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 
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Időközben megérkezett Felder Frigyes tanácsnok tagja a bizottságnak, így a Bizottság 

lészáma 9 főre változott. 

 
 
7/2017. (II.15.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az önkormányzat 2016. 

évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati 

javaslatokban foglaltakkal és a rendelettervezettel egyetértett azt elfogadásra javasolja a 

Közgyűlésnek.             

 
Szavazati arány: 9 igen 

    0 tartózkodás 

   0 nem 

 

2. Előterjesztés Barcs város Kaposvári fogászati ügyelethez történő csatlakozásáról 
Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 

 

 

8/2017. (II.15.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága Barcs város Kaposvári 

fogászati ügyelethez történő csatlakozásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati 

javaslatot támogatja, azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.  

 
Szavazati arány: 9 igen 

    0 tartózkodás 

   0 nem 

 

3. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 

 

Torma János tanácsnok úr kérte, hogy az előterjesztést a gazdasági igazgatóság egy 

munkatársa röviden ismertesse, mivel a bizottsági tagoknak az ülés előtt nem volt elég idejük 

annak megismerésére.  

A gazdasági igazgatóság munkatársa elmondta, hogy 2017. március 01-től normaemelésre 

kerül sor, melyre ajánlatokat kértek be a konyhákat működtető vállalkozóktól. A javaslatok 

jelentős mértékű emelésre irányultak. Az ebéd vonatkozásában 0-8% közötti, míg az egyéb 

étkezések vonatkozásában 0-10% közötti emelést tartottak indokoltnak. Szeptemberben 

azonban újabb módosításra kerül majd sor, amellyel az évközi árváltozás jobban követhető. 

A rezsiköltségek tekintetében az inflációhoz képest magasabb emelés indokolt, mivel 

jelentősen emelkedett a minimálbér. A konyhák zavartalan működtetéséhez szükség van a 

felmerült költségek megelőlegezésére. Az infláció mértékén felüli emelés a jövő évi 

módosításnál beszámításra kerül. 

 

Felder Frigyes tanácsnok úr megkérdezte, hogy mi alapján döntöttek a százalékos 

emeléseknél.  

A gazdasági igazgatóság munkatársa elmondta, hogy a 10% alatti ajánlatokat elfogadták, míg 

a 10% feletti emelési ajánlatok esetén 10%-ban maximálták a változtatást.   
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9/2017. (II.15.)  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 határozati javaslatokban 

foglaltakkal és a rendelettervezettel egyetértett azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.  

 
Szavazati arány: 9 igen 

    0 tartózkodás 

   0 nem 

 

4. Előterjesztés a Népjóléti Bizottság által az Egészségügyi és Szociális Támogatási 
Keretterhére 2017. évben kiírt pályázatról 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete. 

 

A Népjóléti Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a határozatban foglaltak szerint 

döntött. 

 

 
10/2017. (II.15.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 

Kaposvár megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottság pályázatot ír ki kaposvári 

székhelyű, egészségügyi és szociális területen működő társadalmi, gazdasági, civil 

szervezetek részére az Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret terhére 160.000,- Ft 

összegre, 2017. március 17-i benyújtási határidővel, az előterjesztés mellékletét képező 

pályázati felhívás szerinti tartalommal. 

 

Felelős:  Torma János tanácsnok 

Közreműködik: Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 

Határidő:  2017. február 28. (pályázat kiírására) 

 

Szavazati arány: 9 igen 

    0 tartózkodás 

   0 nem 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 

 

Gelencsér Ferencné 

Tanácsnok 
Torma János 

Tanácsnok 

  

 

  


