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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 2018. 

április 18-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 8 fő 
bizottsági tag jelen van, így az határozatképes.  
 
Torma János kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül még két 
előterjesztés kerüljön megtárgyalásra. Az R67 jelű gyorsforgalmi út Kaposvár és az M7 
közötti szakasz fejlesztése kapcsán kitermelt faanyag térítésmentes tulajdonba adásáról szóló 
előterjesztés a közgyűlési napirendi pontok közé kerüljön felvételre. A gyógyszertámogatás és 
gyógyászati segédeszközök támogatása iránt benyújtott kérelmekről szóló előterjesztéssel 
együtt pedig egy további pótelőterjesztést is tárgyaljon meg a bizottság.    
 

1. Előterjesztés az R67 jelű gyorsforgalmi út Kaposvár és az M7 közötti szakasz 
fejlesztése kapcsán kitermelt faanyag térítésmentes tulajdonba adásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 

 

     2. Előterjesztés a gyógyszertámogatás és gyógyászati segédeszközök támogatása iránt 
benyújtott kérelmekről                                                                                            zárt   

Előterjesztő:           dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző 

 

35/2018. (IV.18.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a meghívóban szereplő 
kiküldött napirendet két további előterjesztéssel kiegészítve elfogadta. 
 

A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem  
 
Napirend: 
 

I. Közgyűlési anyagok: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
pénzmaradvány elszámolásáról 

Előterjesztő:            Szita Károly polgármester 
Közreműködik:       dr. Csillag Gábor jegyző 
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2. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

Előterjesztő:            Szita Károly polgármester 
Közreműködik:       dr. Csillag Gábor jegyző 
 

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

Előterjesztő:            dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:       dr. Gróf Regina irodavezető 
 

4. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 
többször módosított 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő:            dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:       dr. Farkas Edit aljegyző 
 

5. Előterjesztés az R67 jelű gyorsforgalmi út Kaposvár és az M7 közötti szakasz 
fejlesztése kapcsán kitermelt faanyag térítésmentes tulajdonba adásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
 

6. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                            zárt 
Előterjesztő:            dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző  
 

7. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                            zárt 
Előterjesztő:            dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző  
 

8. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                            zárt 
Előterjesztő:            dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző  
 

II. Átruházott hatáskört érintő előterjesztések:  
 
9. Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő:            dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:       dr. Gróf Regina irodavezető 
 

10. Előterjesztés a Népjóléti Bizottság által, az Egészségügyi és Szociális Támogatási 
Keret terhére 2018. évben kiírt pályázat elbírálásáról                                                                                                     

 Előterjesztő:           dr. Csillag Gábor jegyző 
 Közreműködik:      dr. Gróf Regina irodavezető 

 
11. Tájékoztató a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ által, 2018. február hónapban 

kifizetett krízistámogatásokról                                                                               zárt       
 Előterjesztő:           dr. Csillag Gábor jegyző 
 Közreműködik:      dr. Gróf Regina irodavezető 

 
12. Előterjesztések helyi támogatás iránti kérelmek elbírálásáról                                  zárt 
  Előterjesztő:            Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:       dr. Farkas Edit aljegyző 
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13. Előterjesztések önkormányzati bérlakásban élők bérleti jogviszonyának  
         hosszabbításáról                                                                             zárt 

 Előterjesztő:           dr. Csillag Gábor jegyző 
 Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző 
 
14. Előterjesztés a Fecskeházban megüresedett bérlakások bérleti jogának elnyerésére 

benyújtott pályázatok elbírálásáról                                                               zárt 
 Előterjesztő:           dr. Csillag Gábor jegyző 
 Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző 
 
15. Előterjesztések a gyógyszertámogatás és gyógyászati segédeszközök támogatása iránt 

benyújtott kérelmekről                                                                                            zárt   
Előterjesztő:           dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
pénzmaradvány elszámolásáról 
 

Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 

 

36/2018. (IV.18.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az önkormányzat 2017. 
évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta, a határozati javaslatokban foglaltakkal és a rendelettervezettel egyetértett, azt 
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.             
 
Szavazati arány: 8 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
 

Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 

 

37/2018. (IV.18.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az önkormányzat 2018. 
évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati 
javaslatokban foglaltakkal és a rendelettervezettel egyetértett, azt elfogadásra javasolja a 
Közgyűlésnek.  
 
Szavazati arány: 8 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 
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Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens tájékoztatta a bizottságot, hogy a bölcsődei 
gondozásért fizetendő térítési díj nagy arányban csökkent, amelyet a jelentős mértékű állami 
támogatás indokolt.   
 
A Népjóléti Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a határozatban foglaltak szerint 
döntött. 
 
38/2018. (IV.18.)  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 rendelettervezettel egyetértett, azt 
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.  
 
Szavazati arány: 8 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
4. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 
többször módosított 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 

 

Sovány Tamás Tiborné Varga Anita, a Szociális Iroda vezetője elmondta, hogy a módosítás 
azért vált szükségessé, mivel az elmúlt években jelentősen emelkedtek a bérek, így egyre 
többen – bár szociálisan továbbra is rászorultak – kiszorulnak a jogosultak köréből.   
Torma János hozzátette, hogy a bizottságban már korábban is szóba került a jövedelmi 
határok emelésének gondolata, amelyet indokol az ellátásokat igénybe vevők számának 
fokozatos csökkenése.  
 
A Népjóléti Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a határozatban foglaltak szerint 
döntött. 
 
39/2018. (IV.18.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a pénzbeli és természetben 
nyújtott települési támogatásokról szóló többször módosított 6/2015. (II. 27.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a rendelettervezettel 
egyetértett, azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.  
 
Szavazati arány: 8 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
5. Előterjesztés az R67 jelű gyorsforgalmi út Kaposvár és az M7 közötti szakasz 

fejlesztése kapcsán kitermelt faanyag térítésmentes tulajdonba adásáról 
 
Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 

 
Torma János megemlítette, hogy nem lesz egyszerű az előterjesztésben foglaltak 
megvalósítása, hiszen erre a fára más olyan önkormányzatok is pályázhatnak, amelyek 
közigazgatási területén a fák kivágása megtörtént.  
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A Népjóléti Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a határozatban foglaltak szerint 
döntött. 
 
40/2018. (IV.18.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az R67 jelű gyorsforgalmi 
út Kaposvár és az M7 közötti szakasz fejlesztése kapcsán kitermelt faanyag térítésmentes 
tulajdonba adásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatokban foglaltakkal 
egyetértett, azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.  
 
Szavazati arány: 8 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
6. Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról 
 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete. 

 
A Népjóléti Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a határozatban foglaltak szerint 
döntött. 
 
41/2018. (IV.18.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az Önkormányzat 2017. 
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, 
az abban foglaltakat jóváhagyólag tudomásul veszi. 
Felkéri a Jegyzőt, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően az átfogó értékelést a Somogy 
Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály 
Szociális és Gyámhivatalának küldje meg. 
 
Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködő: Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 
Határidő.  2018. április 30. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
7. Előterjesztés a Népjóléti Bizottság által, az Egészségügyi és Szociális Támogatási 
Keret terhére 2018. évben kiírt pályázat elbírálásáról       
                                                                                                
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete. 

 
Nagyné Horváth Mónika Torma János kérdésére megerősítette, hogy minden pályázó 
részesül a támogatásból. 
 
A Népjóléti Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a határozatban foglaltak szerint 
döntött. 
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42/2018. (IV.18.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az Egészségügyi és 
Szociális Támogatási Keret terhére 2018. évben beérkezett pályázatokat elbírálta és úgy 
határozott, hogy:  
 

a) a Mélyben és Reményben Alapítvány részére a szervezet által támogatott családok 
részére az egészséges élelmiszerek vásárlására 20.000 Ft, 

b) a Magyar Cukorbetegek Kaposvári Egyesülete részére diabétesz világnapján 
alkalmából szervezett rendezvény költségeire 25.000 Ft, 

c) Természetvédő Turisták „Somogyért” Egyesület részére turistautak 
jelzésfestéséhez eszközök és anyagok biztosításának költségeihez 10.000 Ft, 

d) a Kaposvári Lakótelepen Élők Egyesülete részére egészségmegőrzést és korszerű 
táplálkozást népszerűsítő rendezvényhez eszközök és anyagok biztosításának 
költségeihez 25.000 Ft 

e) a Rákbetegek Országos szervezete kaposvári Viktória Klub részére pszichológiai 
előadások lebonyolításához kapcsolódó bérleti díj, élelmiszer költségeire 20.000 Ft, 

f) a Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete gluténmentes 
élelmiszer, alapanyag beszerzésére 30.000 Ft, 

g) a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete részére látássérült egyesületi 
tagok számára, egészségmegőrző masszázs szolgáltatás költségeire 20.000 Ft, 

h) a Napkerék Egyesület részére egészségmegőrző és felvilágosító programokhoz 
higiénés eszközök költségeihez 17.000 Ft 

i) a Kaposvári Fogyatékos Fiatalok Teljes Életért Alapítvány részére Érték, élmény, 
érzelem rendezvény költségeihez 25.000 Ft 

 támogatást állapít meg. 
 

Felelős:  Torma János tanácsnok 
Közreműködő: Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 
Határidő:  2018. május 30. (támogatási szerződések elkészítésére) 
 
Szavazati arány: 8 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 

K. m. f. 
 

 
 

 

Gelencsér Ferencné 
Tanácsnok 

Torma János 
Tanácsnok 

  
 

  


