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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. 

szeptember 16-án, 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.  
 
Torma János ezután kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül még két 
további előterjesztés kerüljön megtárgyalásra. A Kaposvári Humánszolgáltatási 
Gondnokság intézményvezetői – magasabb vezetői - beosztásának ellátására vonatkozó 
pályázati kiírásról szóló előterjesztés valamint az önkormányzati rendeletek 
hatályosulásáról szóló előterjesztés is a közgyűlési napirendi pontok közé kerüljön felvételre. 
 
1. Előterjesztés a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság intézményvezetői – 

magasabb vezetői - beosztásának ellátására vonatkozó pályázati kiírásról 
  Előterjesztő:            Szita Károly polgármester 

  Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 

 
2. Előterjesztés önkormányzati rendeletek hatályosulásáról                                                                                                     
 Előterjesztő:           dr. Csillag Gábor jegyző 

  Közreműködik:      dr. Gróf Regina irodavezető 

 
44/2020. (IX.16.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a meghívóban szereplő 
kiküldött napirendet további két előterjesztéssel kiegészítve elfogadta. 
 

A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
Napirend: 
 
Közgyűlési anyagok: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 

költségvetési rendelet módosításáról 
  Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
   Közreműködő:dr. Csillag Gábor jegyző 
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2.  Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2021. évi 
fordulóhoz való csatlakozásról 

  Előterjesztő:            Szita Károly polgármester 

  Közreműködik:       dr. Farkas Edit aljegyző 

 
3. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 

29.) önkormányzati rendelet módosításáról                                                                                                     
 Előterjesztő:           dr. Csillag Gábor jegyző 

  Közreműködik:      dr. Gróf Regina irodavezető 

 
4. Előterjesztés a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság intézményvezetői – magasabb 

vezetői - beosztásának ellátására vonatkozó pályázati kiírásról 
  Előterjesztő:            Szita Károly polgármester 

  Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 

 
5. Előterjesztés önkormányzati rendeletek hatályosulásáról                                                                                                     
 Előterjesztő:           dr. Csillag Gábor jegyző 

  Közreműködik:      dr. Gróf Regina irodavezető 

 

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  

 
11. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 

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

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

 
13. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 

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

 
15. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 

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

 
16. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 

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

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

 
18. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 

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

 
19. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 

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

 
20. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 

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

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

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

 
23. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 

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

 
24. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 

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

 
25. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 

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

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

 
28. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 

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

 
29. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 

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

 
30. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 

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

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

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

 
33. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 

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

 
34. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 

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

 
35. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 

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

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

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

 
38. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 

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

 
39. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 

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

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

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

Átruházott hatáskört érintő előterjesztések:  
 
42. Tájékoztató az Önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

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

43. Tájékoztató a Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány 2019. évi működéséről 
 Előterjesztő:        Dér Tamás alpolgármester 

  Közreműködik:      dr. Gróf Regina irodavezető 

 
44. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2021. évi munkatervéhez 
(szóbeli) 
               Előterjesztő:  Torma János tanácsnok 
 
45. Előterjesztés a gyógyszertámogatások és gyógyászati segédeszközök támogatása iránt 

benyújtott kérelmekről                                                                                            zárt 
   Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

  Közreműködő:dr. Farkas Edit aljegyző  
 
46. Tájékoztató a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ által 2020. április, május, 

június és július hónapban kifizetett krízistámogatásokról                                   zárt       
 Előterjesztő:           dr. Csillag Gábor jegyző 

 Közreműködik:      dr. Gróf Regina irodavezető 

 
47. Előterjesztés a Fecskeházban megüresedett bérlakások bérleti jogának elnyerésére 

benyújtott pályázatok elbírálásáról                                                               
zárt 

 Előterjesztő:           dr. Csillag Gábor jegyző 

  Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző 

 
48. Előterjesztések önkormányzati bérlakásban élők bérleti jogviszonyának  

         hosszabbításáról                                                                                                  zárt 
 Előterjesztő:           dr. Csillag Gábor jegyző 

 Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző 

 
49. Javaslat a Közgyűlés által adományozott kitüntetésekre (szóbeli)                           zárt 
                Előterjesztő:  Torma János tanácsnok 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításáról 
 
Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 
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A Népjóléti Bizottság megtárgyalta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat és a 
rendelettervezetet. 
 
Dr. Nadrai Norbert József képviselő tagja a bizottságnak képviselői módosító indítványt 
terjesztett a Népjóléti Bizottság elé, melyekben három kiegészítő határozati javaslatról tett 
ajánlást. 
Az első határozati javaslat szerint az Közgyűlés Covid-19 vírus tesztelési keretet különítsen el 
250.000 e Ft összegben, a kaposváriak életének megvédése és egészségének megőrzése, 
valamint munkahelyek védelme érdekében. 
A második határozati javaslatban kifejtette, hogy a vírus tesztelésre fordított összeg 
megtérítése érdekében a polgármester tárgyaljon - az országgyűlési képviselővel közösen - az 
állam képviselőivel, a Magyar Államkincstárral és kormány illetékes tárcájának vezetőjével, 
hogy a közegészségügyi védekezés költségét az állami szervek térítsék meg, és az igényelt 
összeget akár bírósági úton is követelje. 
A harmadik határozati javaslat szerint a Közgyűlés a Covid-19 tesztelést az önkormányzat 
által fenntartott szervezetek, majd azt követően az állami és nem állami fenntartású 
szervezetek közfeladatot ellátó dolgozóival és az ellátásban résztvevőknél szervezze meg. A 
tesztelés sorrendiségét a veszélyeztetettség mértéke határozza meg, amelyet az érintett 
szervek adatai alapján a népegészségügyi hatóság véleménye alapján a polgármester 
határozzon meg.  
 
Dr. Nadrai Norbert József elmondta azt is, hogy a Covid-19 jelenleg inkább a fiatalabbak 
között terjed, azonban várható, hogy tovább gyűrűzik az idősebbek és a krónikus betegek 
csoportja felé is. Az általa javasolt 250.000 e Ft – a meghatározott hatósági ár függvényében – 
több ezer ember tesztelését tenné lehetővé.  
 
Dr. Nadrai Norbert József ezután név szerinti szavazást kért kiegészítő határozati 
javaslatairól. 
 
A határozati javaslatokra leadott szavazatok: 
- Kárpáti Tímea tanácsnok: „Tartózkodott” 
- Kátai Attila külső szakértő tag: „Tartózkodott” 
- dr. Molnár Péter képviselő: „Igen” 
- dr. Nadrai Norbert József képviselő: „Igen” 
- Nagy Attila tanácsnok: „Tartózkodott” 
- Perlaki József tanácsnok: „Tartózkodott” 
- Szabó Teodóra külső szakértő tag: „Tartózkodott” 
- Torma János tanácsnok: „Tartózkodott” 
- Varga Magdolna külső szakértő tag: „Nem” 
 
Dr. Nadrai Norbert József kiegészítő határozati javaslatait a Népjóléti Bizottság 2 „Igen”, 6 
„Tartózkodás” és 1 „Nem” szavazattal nem támogatta. 
 
Dr. Nadrai Norbert József ezután a fentiekkel kapcsolatos bevételt növelő rendeletmódosító 
javaslattal is élt, melyben a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010.(XI.17.) 
önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos. Véleménye szerint bizonyos 
jogosultságokat az ingyenes parkolásra meg kellene szüntetni, míg az önkéntes véradóknak a 
véradás szervezőjének igazolása alapján a véradás napján biztosítani kellene az ingyenes 
parkolást. Az így befolyó összeget Covid-19 tesztelésre lehetne fordítani. 
 
Dr. Bérczi Antal Dezső testületi referens tájékoztatta dr. Nadrai Norbert Józsefet, hogy ennél 
a napirendi pontnál nincs lehetőség ilyen javaslat tárgyalására. 
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Torma János tanácsnok hozzátette, hogy ezen ügy megvitatása véleménye szerint a  Jogi, 
Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság profiljába jobban illene. 
 
Dr. Nadrai Norbert József ragaszkodott rendeletmódosító javaslatának megtárgyalására, így a 
Népjóléti Bizottság szavazott javaslatáról. A Népjóléti Bizottság a rendeletmódosító javaslatot 
2 „Igen”, 5 „Tartózkodás” és 2 „Nem” szavazattal nem támogatta. 
 
A Népjóléti Bizottság ezután szavazott az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokról és 
rendelettervezetről. 
 
45/2020. (IX.16.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az önkormányzat 2020. 
évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, az 1. határozati javaslattal egyetértett, azt elfogadásra javasolja a 
Közgyűlésnek.             
 
Szavazati arány: 8 igen 
    1 tartózkodás 
   0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az önkormányzat 2020. 
évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, a 2. határozati javaslattal egyetértett, azt elfogadásra javasolja a 
Közgyűlésnek.             
 
Szavazati arány: 8 igen 
    1 tartózkodás 
   0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az önkormányzat 2020. 
évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, a 3. határozati javaslattal egyetértett, azt elfogadásra javasolja a 
Közgyűlésnek.             
 
Szavazati arány: 8 igen 
    1 tartózkodás 
   0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az önkormányzat 2020. 
évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, a 4. határozati javaslattal egyetértett, azt elfogadásra javasolja a 
Közgyűlésnek.             
 
Szavazati arány: 8 igen 
    1 tartózkodás 
   0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az önkormányzat 2020. 
évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, az 5. határozati javaslattal egyetértett, azt elfogadásra javasolja a 
Közgyűlésnek.             
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Szavazati arány: 8 igen 
    1 tartózkodás 
   0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az önkormányzat 2020. 
évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, a 6. határozati javaslattal egyetértett, azt elfogadásra javasolja a 
Közgyűlésnek.             
 
Szavazati arány: 8 igen 
    1 tartózkodás 
   0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az önkormányzat 2020. 
évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, a 7. határozati javaslattal egyetértett, azt elfogadásra javasolja a 
Közgyűlésnek.             
 
Szavazati arány: 8 igen 
    1 tartózkodás 
   0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az önkormányzat 2020. 
évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, a 8. határozati javaslattal egyetértett, azt elfogadásra javasolja a 
Közgyűlésnek.             
 
Szavazati arány: 8 igen 
    1 tartózkodás 
   0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az önkormányzat 2020. 
évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, a 9. határozati javaslattal egyetértett, azt elfogadásra javasolja a 
Közgyűlésnek.             
 
Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az önkormányzat 2020. 
évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, a 10. határozati javaslattal egyetértett, azt elfogadásra javasolja a 
Közgyűlésnek.             
 
Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az önkormányzat 2020. 
évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, a rendelettervezettel egyetértett, azt elfogadásra javasolja a 
Közgyűlésnek.             
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Szavazati arány: 7 igen 
    0 tartózkodás 
   2 nem 
 
2. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2021. évi 
fordulóhoz való csatlakozásról 
 
Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 
 

Torma János elmondta, hogy örömére szolgál, hogy immár huszadik éve lehetősége van a 
város diákjainak pályázni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra.  
 
A Népjóléti Bizottság ezután szavazott az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokról. 
 
46/2020. (IX.16.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2021. évi fordulóhoz való csatlakozásról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatokkal egyetértett, azt elfogadásra javasolja a 
Közgyűlésnek.             
 
Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
3. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 
29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő módosító javaslattal élt, miszerint ha kimaradt utca a 
körzeteknél történő felsorolásoknál, azt aktualizálják az éppen aktuális adatokkal. 
 
A Népjóléti Bizottság a módosító javaslatot 9 „Igen”, 0 „Tartózkodás” és 0 „Nem” szavazattal 
támogatta. 
 
Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 
 
A Népjóléti Bizottság szavazott az előterjesztésben szereplő rendelettervezetről.  
 
47/2020. (IX.16.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az egészségügyi 
alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a rendelettervezettel egyetértett, azt 
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek azzal a módosító javaslattal, hogy ha az 
előterjesztésben valamelyik utca nem vagy nem jó névvel szerepel, azt aktualizálják.              
 
Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
4.  Előterjesztés a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság intézményvezetői - 
magasabb vezetői - beosztásának ellátására vonatkozó pályázati kiírásról 
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Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 
 
A Népjóléti Bizottság szavazott az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokról. 
 
48/2020. (IX.16.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Kaposvári 
Humánszolgáltatási Gondnokság intézményvezetői - magasabb vezetői - beosztásának 
ellátására vonatkozó pályázati kiírásról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati 

javaslatokkal egyetértett, azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.         
 
Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
5.  Előterjesztés önkormányzati rendeletek hatályosulásáról 
 
Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 
 
Dr. Bérczi Antal Dezső testületi referens tájékoztatta a Bizottságot, hogy a Népjóléti 
Bizottságot  az előterjesztésen belül a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott 
támogatási formákról szóló 51/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosítása érinti. 
 
Mivel az előterjesztés a bizottsági ülés napján vált csak elérhetővé, ezért Sovány Tamás 
Tiborné Varga Anita, a Szociális Iroda irodavezetője a bizottság tagjainak pár mondattal 
összefoglalta a módosítások lényegét, mely elsődleges célja az volt, hogy a rendelet 
összhangba kerüljön az elmúlt időszak jogszabályi változásaival. Kibővült a pályázók köre, 
valamint kiegészítésre kerültek a mérlegelési szempontok is.  
 
A Népjóléti Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a határozatban foglaltak szerint 
döntött. 
 

49/2020. (IX.16.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága önkormányzati 
rendeletek hatályosulásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslattal 
egyetértett, azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.         
 
Szavazati arány:  9 igen 
     0 tartózkodás 
    0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága önkormányzati 
rendeletek hatályosulásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a  „Kaposvár számít rád” 

program keretén belül nyújtott támogatási formákról szóló 51/2007. (XI. 14.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló rendelettervezettel egyetértett, azt elfogadásra javasolja a 
Közgyűlésnek.         
 
Szavazati arány:  9 igen 
     0 tartózkodás 
    0 nem 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága önkormányzati 
rendeletek hatályosulásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, az előterjesztésben szereplő 
további rendelettervezetekkel egyetértett, azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.         
 
Szavazati arány:  7 igen 
     2 tartózkodás 
    0 nem 
 
6. Tájékoztató az Önkormányzat 2019. 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. 
 
50/2020. (IX.16.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az Önkormányzat 2019. 
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.  2020. október 15. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
7. Tájékoztató a Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány 2019. évi működéséről                                                                          
  

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete. 
 
A Népjóléti Bizottság a tájékoztatót megtárgyalta, és a határozatban foglaltak szerint döntött. 
 
51/2020. (IX.16.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Kaposi Mór Megyei 
Kórházért Alapítvány 2019. évi működéséről szóló tájékoztatót az előterjesztés melléklete 
szerint elfogadja. 
 
Felelős:  Dér Tamás alpolgármester 
Közreműködő:Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 
Határidő:  azonnal (közlés) 
 
Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
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8. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2021. évi munkatervéhez 
(szóbeli) 

 
Dr. Nadrai Norbert József képviselő a Közgyűlés 2021. évi munkatervéhez az alábbi 
javaslatokkal élt, melyeket a júniusban esedékes Közgyűlés napirendi pontjaiként szeretne 
szerepeltetni: 
 
Az első javaslatában kéri módosítani a szociális rendeletet a 18 éven felüliek gluténmentes 
étkezéséhez kapcsolódó támogatási formával. Az előterjesztést véleménye szerint a 
Közgyűlésen kívül a Népjóléti Bizottságnak, valamint a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 
Bizottságnak kellene megtárgyalnia. 
 
A második javaslatában egy beszámolót szeretne az egészségügyi ellátórendszer és a szociális 
ellátórendszer tapasztalatairól a Covid-19 járvány kapcsán, melyet a Közgyűlésen kívül a 
Népjóléti Bizottság tárgyalna.  
 
Torma János tanácsnok ez utóbbihoz hozzátette, hogy nem biztos, hogy a járvány jövő nyárra 
már véget ér, így előre nehéz megmondani, lehet-e már akkor tapasztalatokat levonni ezzel 
kapcsolatban. 
Dr. Nadrai Norbert József erre azt felelte, hogy ebben az esetben lehetőség lesz a napirendi 
pont töröltetésére. 
 
Ezek után a Népjóléti Bizottság szavazott a két javaslatról. 
Az első javaslatot a Népjóléti Bizottság 7 „Igen”, 2 „Tartózkodás” és 0 „Nem” szavazattal 
támogatta. 
A második javaslatot a Népjóléti Bizottság 2 „Igen”, 7 „Tartózkodás”, 0 „Nem” szavazattal 
nem támogatta. 
 
52/2020. (IX.16.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Közgyűlés 2021. évi 
munkatervével kapcsolatban az alábbi javaslattal élt: 
 

Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló  6/2015. 
(II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról. A rendelet kiegészítése 18 éven felüliek 
gluténmentes étkezéséhez kapcsolódó támogatási formával. 
 

Tárgyalja:  Közgyűlés 

   Népjóléti Bizottság  
   Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 

 

Javasolt időpont: 2021. júniusi Közgyűlés 

 

Szavazati arány:  7 igen 
     2 tartózkodás 
    0 nem 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

                Torma János                                                                                  Kárpáti Tímea 
  Tanácsnok                                                                                            Tag 

 


