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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 2020. 

január 22-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 9 fő 
bizottsági tag jelen van, így az határozatképes.  
Kérte a Bizottság két új külső tagját, Szabó Teodórát és Kátai Attilát, hogy pár percben 
mutatkozzon be, majd a jövőbeni munkájukhoz sok sikert kívánt. 
 
Torma János ezután kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül még három 
további előterjesztés kerüljön megtárgyalásra. Egy bérleti jogviszony létesítéséről szóló 
előterjesztés a közgyűlési napirendi pontok közé, míg két helyi támogatással kapcsolatos  
előterjesztés az átruházott napirendi pontok közé kerüljön felvételre:  
 
1. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 

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

 
2. Előterjesztések helyi támogatással kapcsolatos kérelmek elbírálásáról                  zárt 
  Előterjesztő:            Szita Károly polgármester 

  Közreműködik:       dr. Farkas Edit aljegyző 

 
 
1/2020. (I.22.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a meghívóban szereplő 
kiküldött napirendet további három előterjesztéssel kiegészítve elfogadta. 
 

A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
Napirend: 
 

I. Közgyűlési anyagok: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi 

költségvetéséről 
Előterjesztő:            Szita Károly polgármester 
Közreműködik:       dr. Csillag Gábor jegyző 
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2. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 

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

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

 
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 bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 

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

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

 
II. Átruházott hatáskört érintő előterjesztések:  

 
11. Előterjesztés a Népjóléti Bizottság 2020. évi munkatervéről 

Előterjesztő:           Torma János tanácsnok 

Közreműködik:      Somlai Judit titkár 

 
12. Előterjesztések a gyógyszertámogatás és gyógyászati segédeszközök támogatása iránt 

benyújtott kérelmekről                                                                                                   zárt   
Előterjesztő:       dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző 

 
13. Előterjesztések önkormányzati bérlakásban élők bérleti jogviszonyának  

         hosszabbításáról                                                                             zárt 
 Előterjesztő:           dr. Csillag Gábor jegyző 

 Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző 
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14. Előterjesztés a Fecskeházban megüresedett bérlakások bérleti jogának elnyerésére 
benyújtott pályázatok elbírálásáról                                                               zárt 

 Előterjesztő:           dr. Csillag Gábor jegyző 

 Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző 

 
15. Előterjesztés a Nyugdíjasházban megüresedő lakások bérlőinek kijelöléséről      

                                                                                                                                                  zárt 
 Előterjesztő:           dr. Csillag Gábor jegyző 

 Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző 

 
16. Előterjesztések helyi támogatással kapcsolatos kérelmek elbírálásáról                      zárt 
  Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

  Közreműködik:       dr. Farkas Edit aljegyző 

 
17. Előterjesztés a megüresedett önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére 

2019. szeptember 30. és 2019. október 11. között benyújtott pályázatok 
elbírálásáról                                                                                                                 zárt 

 Előterjesztő:           dr. Csillag Gábor jegyző 

 Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző 

 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi 
költségvetéséről 
 
Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 
 

Ráczné Varga Mária, a Gazdasági Igazgatóság munkatársa elmondta, hogy a költségvetést az 
előző évekhez hasonlóan alakították ki. 
 
Dr. Molnár Péter képviselő tagja a bizottságnak elmondta, hogy amennyiben az összes 
védőoltás beadását támogatná az Önkormányzat, 280 millió forintra lenne szükség erre a 
feladatra a költségvetésben.  
Sovány Tamás Tiborné Varga Anita, a Szociális Iroda irodavezetője elmondta, hogy jelenleg 
kidolgozás alatt áll a szociális rendelet módosítása, amely keretében a meningococcus elleni 
védőoltás támogatását tervezi az Önkormányzat. Előreláthatóan a februári Közgyűlés elé 
kerül majd beterjesztésre az erről szóló előterjesztés. 
 
Dr. Nadrai Norbert József képviselő tagja a bizottságnak megkérdezte, hogy hogyan kerülhet 
többe a Szigetvári utcai óvodánál egy zebra kiépítése, mint más helyen intelligens átkelő 
építése? 
Ráczné Varga Mária elmondta, hogy a zebrához tartozó, szintén kiépíteni szükséges plusz 
világítás emeli meg a költségeket.  
 
Perlaki József tanácsnok tagja a bizottságnak megkérdezte, hogy úgy látja, a 
közfoglalkoztatottak létszáma a tervek szerint jelentősen csökken az előző évhez viszonyítva. 
Ki végzi el majd a kieső személyek munkáját? 
Ráczné Varga Mária elmondta, hogy a közfoglalkoztatotti létszámot a jelenleg betöltött 
álláshelyek alapján tervezték, ezek a valós adatok, a többi álláshely előző évben is 
betöltetlenül állt.  
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Torma János megkérdezte, él-e valaki határozati javaslattal. 
Molnár Péter kérte, hogy az összes védőoltás legyen az önkormányzat által támogatott. 
Torma János hozzáfűzte, hogy mivel jelenleg is ennek a megvalósításán dolgozik a Hivatal, a 
problémát érdemesebb lenne alaposabban körbejárni. Célszerű lenne a témában készülő 
előterjesztést megvárni – hisz az már a következő Közgyűlésre benyújtásra kerül. 
Molnár Péter a Torma János által mondottakat elfogadta, úgy vélte, érdemes várni ebben a 
kérdésben, így korábbi javaslatát visszavonta. 
 
Ezután dr. Nadrai Norbert József kijelentette, hogy dicséretesnek találja, hogy a 18. év alatti 
speciális diétára szorulók részére már létezik támogatási forma települési támogatás 
keretében. Ezután azzal a határozati javaslattal élt, hogy a speciális diétára szorult 
nyugdíjasok érdekében - akik semmilyen állami támogatásra e körben nem jogosultak, és szja 
kedvezményre már nem jogosultak -, 2020. június 30. napjáig speciális élelmiszerek árának 
kompenzációjára a Hivatal dolgozzon ki rendeletmódosítási javaslatot.  
Torma János hozzátette, hogy ebben a kérdéskörben döntés előtt alapos előkészületre és 
vizsgálatra lenne szükség, és szerinte érdemes lenne megvárni, míg erről szakmai anyag 
készülne az év egy további ülésére.  
A Népjóléti Bizottság ezután a határozati javaslatról szavazott, és azt 2 igen, 6 tartózkodás és 
1 nem szavazattal nem támogatta. 
 
A Népjóléti Bizottság ezek után szavazott az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokról 
és a rendelettervezetről. 
 
2/2020. (I.22.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, a 
határozati javaslatokkal egyetértett, azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.             
 
Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, a 
rendelettervezettel egyetértett, azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.             
 
Szavazati arány: 7 igen 
    0 tartózkodás 
   2 nem 
 
2. Előterjesztés a Népjóléti Bizottság 2020. évi munkatervéről 
 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete. 
 

Torma János javasolta, hogy Sovány Tamás Tiborné Varga Anita, a Szociális Iroda 
irodavezetője a 2020. szeptember 16. napján esedékes Népjóléti Bizottsági ülésre dolgozzon 
ki szakmai anyagot a nyugdíjasoknak nyújtható speciális diétáról, amelyet az ülésen esedékes 
költségvetéssel kapcsolatos előterjesztéshez kapcsolódóan tárjon a bizottság elé.  
 

A Népjóléti Bizottság ezután az előterjesztést megtárgyalta, és a bizottság 2020. évi 
munkatervét elfogadta. 
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3/2020. (I.22.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a 2020. évi munkatervét 
elfogadja. 
 
Felelős:  Torma János tanácsnok 
Közreműködő: Somlai Judit bizottsági titkár 
Határidő:  közlés (azonnal) 
 
Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
  

 

K. m. f. 
 
 
 
 

                Torma János                                                                                  Kárpáti Tímea 

  
 


