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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 2019. 

április 17-én, a kaposvári Polgármesteri Hivatal Kossuth tér 1. szám alatti Siposs Géza 
termében 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 7 fő 
bizottsági tag jelen van, így az határozatképes.  
 
Torma János kérte, hogy a gyógyszertámogatás és gyógyászati segédeszköz iránti kérelmek 
elbírálása tárgyában készült pótelőterjesztést a meghívóban már szereplő előterjesztéssel 
együtt tárgyalja meg a Bizottság. 
 
27/2019. (IV.17.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a meghívóban szereplő 
kiküldött napirendet egy további előterjesztéssel kiegészítve elfogadta. 
 

A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete. 
 
Szavazati arány: 7 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
Napirend: 
 

I. Közgyűlési anyagok: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
pénzmaradvány elszámolásáról 

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

 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról és az 
önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 29/1996. (VI. 
26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

     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 
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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  
 

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  
 

9. Előterjesztés egyedi közgyűlési döntéssel önkormányzati bérlakás kijelölése  
     ügyében                                                                                                                            zárt 

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

II. Átruházott hatáskört érintő előterjesztések:  
 
10. Tájékoztató az Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő:            Szita Károly polgármester 
Közreműködik:       dr. Gróf Regina irodavezető 
 

11. Előterjesztés a Népjóléti Bizottság által, az Egészségügyi és Szociális Támogatási 
Keret terhére 2019. évben kiírt pályázat elbírálásáról                                                                                                     

 Előterjesztő:           dr. Csillag Gábor jegyző 
 Közreműködik:      dr. Gróf Regina irodavezető 
 
12. Előterjesztés a Kaposvári Szociális Központ szakmai programjának és 

mellékleteinek elfogadásáról 
 Előterjesztő:           Oláh Lajosné alpolgármester 
 Közreműködik:      dr. Gróf Regina irodavezető 
 
13. Tájékoztató a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ által, 2019. február hónapban 

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

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

Előterjesztő:           dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző 
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15. Előterjesztés a megüresedett önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére 
2019. január hónapban benyújtott pályázatok elbírálásáról                                 zárt 

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

 
16. Előterjesztés a Fecskeházban megüresedett bérlakások bérleti jogának elnyerésére 

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

 
17. Előterjesztések önkormányzati bérlakásban élők bérleti jogviszonyának  

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

 
18. Előterjesztés helyi támogatás iránti kérelem elbírálásáról                                        zárt 
  Előterjesztő:            Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:       dr. Farkas Edit aljegyző 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
pénzmaradvány elszámolásáról 
 

Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 

 

28/2019. (IV.17.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az önkormányzat 2018. 
évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta, a határozati javaslatokban foglaltakkal egyetértett, azt elfogadásra javasolja a 
Közgyűlésnek.             
 
Szavazati arány: 7 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az önkormányzat 2018. 
évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta, rendelettervezettel egyetértett, azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.             
 
Szavazati arány: 7 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról és az 
önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 29/1996. (VI. 26.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 

Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 

 

Időközben megérkezett Kulcsárné Zóka Ibolya külső tagja a bizottságnak, így a létszám 8 főre 
változott. 
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29/2019. (IV.17.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az önkormányzat 2019. 
évi költségvetési rendeletének módosításáról és az önkormányzati intézményekben folyó 
munkahelyi étkeztetésről szóló 29/1996. (VI. 26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatokban foglaltakkal 
egyetértett, azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.  
 
Szavazati arány: 8 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az önkormányzat 2019. 
évi költségvetési rendeletének módosításáról és az önkormányzati intézményekben folyó 
munkahelyi étkeztetésről szóló 29/1996. (VI. 26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, 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 

 

Időközben megérkezett Kiss Tamás képviselő tagja a bizottságnak, így a létszám 9 főre 
változott. 
 
Felder Frigyes tanácsnok megjegyezte, hogy nem tartja elfogadhatónak, hogy a fizetendő 
bölcsődei térítései díjak azért kerültek jelentős emelésre - 20 Ft-ról 50 Ft-ra -, mivel az 
adminisztratív költségek jelentősen nőttek. Véleménye szerint ezt nem szabadna 
továbbterhelni a rászorulókra. 
 
Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens elmondta, hogy az emelést nem ez indokolta. A 
jelenlegi – jelenléti alapú - támogatási forma tavaly lépett életbe. Tavaly 20 Ft-ot állapítottak 
meg, mivel nem volt viszonyítási alap. Idén már volt, ezért döntöttek az emelés mellett – de 
az 50 Ft-os költség még mindig jóval alacsonyabb, mint a két évvel korábbi. Hozzátette, hogy 
vannak családok, amelyek egyéb kedvezményekre is jogosultak.  
 
Felder Frigyes a választ elfogadta. Kijelentette, hogy számára az előterjesztés szövegezése 
volt félrevezető.    
 
A Népjóléti Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a határozatban foglaltak szerint 
döntött. 
 
30/2019. (IV.17.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III.17.) önkormányzati 
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rendelet módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, 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 
Keret terhére 2019. évben kiírt pályázat elbírálásáról       
                                                                                                
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete. 

 
Torma János tanácsnok kijelentette, hogy az idei évben viszonylag kevés pályázat érkezett, 
így egy-egy pályázó magasabb összegben részesülhetett. 
 
A Népjóléti Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a határozatban foglaltak szerint 
döntött. 
 
31/2019. (IV.17.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az Egészségügyi és 
Szociális Támogatási Keret terhére 2019. évben beérkezett pályázatokat elbírálta és úgy 
határozott, hogy:  
 

a) a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete részére Andocs-Balatoni 
integrált kirándulás költségeire 50.000 Ft, 

b) a Rákbetegek Országos Szervezete kaposvári Viktória Klub idős klubtagjainak 
részére budapesti kirándulás költségeire 50.000 Ft, 

c) Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete részére konferencia 
szervezési költségeire, gluténmentes élelmiszer csomagok beszerzési költségeire 
50.000 Ft, 

d) a Természetvédő Turisták „Somogyért” Egyesület részére Kaposvár környéki 
egészségmegőrző séták, kirándulás megszervezésének költségeire 10.000 Ft 

e) a Kaposvári Fogyatékos Fiatalok Teljes Életért Alapítvány részére "Lélekhangok" 
zeneterápiás program megvalósítására hangszerek beszerzésének költségeire 25.000 
Ft 
 

Felelős:  Torma János tanácsnok 
Közreműködő: Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 
Határidő:  2019. május 30. (támogatási szerződések elkészítésére) 
 
Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
5. Előterjesztés a Kaposvári Szociális Központ szakmai programjának és mellékleteinek 
elfogadásáról 
                                                                                                
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete. 

 
Torma János tanácsnok elmondta, hogy egy több mint 200 oldalas anyagról van szó. Úgy érzi, 
az anyag összeállítója, de az intézmények dolgozói is, akik az anyag elkészítésében 
közreműködtek, köszönetet érdemelnek munkájukért. 
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A Népjóléti Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a határozatban foglaltak szerint 
döntött. 
 
32/2019. (IV.17.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
A Kaposvár – Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Kaposvári 
Szociális Központ szakmai programjának módosítását a csatolt mellékleteivel együtt 
elfogadja. 
 
Felelős:  Oláh Lajosné elnök 
Közreműködő: Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 
Határidő:  azonnal (közlés) 
 
Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
6. Tájékoztató az Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról 
 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete. 

 
Felder Frigyes tanácsnok jelezte, hogy a tájékoztató második oldalán található „egyes 
korcsoportok aránya” elnevezésű táblázat utolsó sorában, a 2018-as évet tartalmazó sornál 
nyilvánvalóan számolási hiba történt. Ha összeadjuk a korosztályok szerint bontott oszlopok 
adatait, alacsonyabb szám jön ki, mint az „összesen” oszlopban. Mely szám helyes? 
 
Nagyné Horváth Mónika elmondta, hogy a tájékoztató készítésekor valószínűleg számolási 
hiba történt.  
Elment, hogy megnézze a helyes adatokat. 
 
Felder Frigyes kijelentette, hogy nem szabad nyilvánvalóan hibás adatot tartalmazó 
tájékoztatót továbbküldeni a Somogy Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály Szociális és Gyámhivatalának. Nem mindegy, hogy 
valójában nőtt vagy csökkent a gyermekek száma 2018-ban.  
 
Nagyné Horváth Mónika visszaérkezett. Elmondta, hogy az adott sorban az „összesen” 
oszlopban szerepelnek azok a fiatalok is, akik 2000-ben születtek, így 2018-ban már betöltik 
tizennyolcadig életévüket. Ők a másik három oszlop egyikében sem szerepelnek, innen ered a 
637 főnyi eltérés.  
 
Felder Frigyes azzal a módosító javaslattal élt, hogy a beszámolót úgy fogadják el, hogy 
kiegészítésként hozzáteszik: „… jóváhagyólag tudomásul veszi, azzal a módosítással, hogy a 
tájékoztató második oldalán szereplő „egyes korcsoportok aránya” táblázat az alábbiak szerint 
– megjegyzésként - javításra kerüljön: a 2018-as évi sorban az „összesen” oszlopban szerepel 
az a 637 fő is, akik 2000-ben születtek, így a korosztályok szerinti bontás oszlopaiban külön 
nem szerepelnek. A táblázatban szereplő korosztályok szerinti bontás alapján a kiskorú 
népesség száma 10.166 fő, a 2000-ben születettekkel kiegészítve pedig 10.803 fő.”    
 
A Népjóléti Bizottság az előterjesztést a módosító javaslat figyelembevételével megtárgyalta, 
és a határozatban foglaltak szerint döntött. 
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33/2019. (IV.17.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az Önkormányzat 2018. 
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, 
az abban foglaltakat jóváhagyólag tudomásul veszi azzal a módosítással, hogy a tájékoztató 
második oldalán szereplő „egyes korcsoportok aránya” táblázat az alábbiak szerint – 
megjegyzésként - javításra kerüljön: a 2018-as évi sorban az „összesen” oszlopban szerepel az 
a 637 fő is, akik 2000-ben születtek, így a korosztályok szerinti bontás oszlopaiban külön nem 
szerepelnek. A táblázatban szereplő korosztályok szerinti bontás alapján a kiskorú népesség 
száma 10.166 fő, a 2000-ben születettekkel kiegészítve pedig 10.803 fő.”    
 
Felkéri a Jegyzőt, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően az átfogó értékelést a fenti 
módosítással kiegészítve 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.  2019. április 30. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
 
  

K. m. f. 
 

 
 

 
 

Gelencsér Ferencné 
Tanácsnok 

Torma János 
Tanácsnok 

  
 

  


