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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 2021. 

június 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.  
 
1/2021. (VI.15.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a meghívóban szereplő 
kiküldött napirendet elfogadta. 
 

A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
Napirend: 
 
 
Közgyűlési anyagok: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosításáról  

 Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző  
 
2. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról 

 Előterjesztő:        dr. Csillag Gábor jegyző 
  Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
  
3. Előterjesztés a Baptista Tevékeny szeretet Misszió működtetésében pszichiátriai 

betegek nappali intézménye kialakításáról 
 Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 

  Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
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Átruházott hatáskört érintő előterjesztések:  

 
4. Tájékoztató az Önkormányzat 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

   Közreműködő:dr. Gróf Regina irodavezető 
 

5. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti Bizottságának 2021. 
évi munkatervéről  

Előterjesztő: Torma János tanácsnok 
    Közreműködik: Somlai Judit titkár  
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
 
1.  Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
 
Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 
 
Balogh Beáta, a Gazdasági Igazgatóság igazgatója az előterjesztéshez kiegészítésként 
elmondta, hogy a határozati javaslat második pontjánál Szita Károly polgármester azt kérte, 
hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszó szakosztályánál az egy fő vezetőedző és 
egy fő úszóedző munkaviszonyát ne határozott, hanem határozatlan ideig hosszabbítsák. 
Kérte, hogy a bizottság ezzel a módosítással döntsön az előterjesztésről. 
 
Dér Tamás alpolgármester hozzátette, hogy az ágazat folyamatosan olyan szép sikereket ér el, 
amely indokolja az edzők továbbfoglalkoztatását. 
 
Időközben megérkezett dr. Nadrai Norbert József tanácsnok tagja a bizottságnak, így a 
létszám 9 főre változott. 
 
Dr. Molnár Péter tanácsnok az előterjesztéssel kapcsolatban megkérdezte, hogy a 
céltartartalékoknál hogyan lehetséges, hogy a Népjóléti Bizottságnak 207.000,-Ft összegű 
keret áll rendelkezésére, míg más bizottságok ennél nagyobb kerettel gazdálkodhatnak? Nem 
tervezik ezt emelni? 
 
Balogh Beáta igazgató válaszul elmondta, hogy a keret az előző éveknek megfelelő összegben 
került tervezésre. 
 
Torma János tanácsnok hozzátette, hogy a költségvetés már így lett elfogadva, de a következő 
évben lehet az összegen majd módosítani a költségvetés tervezésekor.  
 
Dr. Molnár Péter tanácsnok válaszul azt mondta, hogy következő költségvetéskor emelni 
kellene az összeget.  
 
A Népjóléti Bizottság ezután szavazott az előterjesztésben szereplő – szóban kiegészített - 
határozati javaslatokról, valamint a rendelettervezetről. 
 
 



2021.08.05. DE. 10:46                   J:\work\Törzskari Iroda\Bérczi Antal\Ellenorzott kiteheto\Bizottsági 
jegyzőkönyvek\06_\20210615_nep.doc           Somlai Judit                     3. oldal, összesen: 6 

2/2021. (VI.15.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az önkormányzat 2021. 
évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati 
javaslatokkal egyetértett, azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek azzal a módosítással, hogy 

a határozati javaslat 2. pontjában szereplő 1 fő vezetőedző és 1 fő úszóedző álláshelyek 

határozatlan időtartamra kerüljenek meghosszabbításra.       
 
Szavazati arány: 8 igen 
    0 tartózkodás 
   1 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az önkormányzat 2021. 
évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a 
rendelettervezettel egyetértett, azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.             
 
Szavazati arány: 7 igen 
    0 tartózkodás 
   2 nem 
 
2. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról 
 
Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 
 
Dr. Csillag Gábor jegyző az előterjesztéshez kapcsolódóan elmondta, hogy egy óriási, 130 
oldalas előterjesztésről van szó, hiszen a tavaly szeptemberi ülések óta a polgármester döntött 
számtalan ügyben. Az előterjesztés azért került a bizottságok elé megtárgyalásra a közgyűlés 
előtt, hogy esetleges kérdések esetén azok megvitatásra kerülhessenek. 
 
Dr. Nadrai Norbert tanácsnok javasolta, hogy amennyiben lesz még olyan időszak, amikor a 
bizottságok nem ülhetnek össze a veszélyhelyzet miatt, akkor készüljön havonta egy ilyen 
beszámoló, amely úgy sokkal átláthatóbb és követhetőbb lenne. 
 
A Népjóléti Bizottság ezután szavazott az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokról. 
 
3/2021. (VI.15.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a lejárt határidejű 
közgyűlési határozatokról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatokkal 
egyetértett, azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.             
 
Szavazati arány: 8 igen 
    0 tartózkodás 
   1 nem 
 
3. Előterjesztés a Baptista Tevékeny szeretet Misszió működtetésében pszichiátriai 
betegek nappali intézménye kialakításáról 
 
Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 
 
Dr. Nadrai Norbert tanácsnok megkérdezte, hogy lehet már tudni, hogy hol lesz az 
intézmény? 
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Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens elmondta, hogy elhúzódtak az egyeztetések, ezért 
még nem született döntés a helyszínről. 
 
Torma János tanácsnok döbbenetét fejezte ki, miszerint Magyarországon körülbelül 954.000 
fő pszichiátriai beteg van a statisztikák szerint. Azt is megkérdezte, hogy tudomása szerint az 
INDÍT alapítvánnyal és a Vöröskereszttel is együttműködik az önkormányzat, de erről nem 
olvasott az előterjesztésben, az önkormányzat őket már nem támogatja? 
 
Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens elmondta, hogy fenti intézmények állami 
normatívát kapnak, külön önkormányzati támogatást nem. Az állami normatívából működnek. 
 
A Népjóléti Bizottság ezek után szavazott az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.  
 
4/2021. (VI.15.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Baptista Tevékeny 
szeretet Misszió működtetésében pszichiátriai betegek nappali intézménye kialakításáról 
szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslattal egyetértett, azt elfogadásra javasolja 
a Közgyűlésnek.             
 
Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
 
4.  Tájékoztató az Önkormányzat 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról 
 
A tájékoztató a jegyzőkönyv 3. számú melléklete. 
 

Torma János tanácsnok a beszámolóval kapcsolatban elmondta, hogy a város ez irányú 
felelősségvállalása példamutató és jó. Köszönte minden érintett munkáját. 
 
A Népjóléti Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a határozatban foglaltak szerint 
döntött. 
 

5/2021. (VI.15.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az Önkormányzat 2020. 
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 Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának küldje meg. 
 
Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködő:Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 
Határidő.  azonnal 
 
Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
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5. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti Bizottságának 2021. 
évi munkatervéről  
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete. 
 

Torma János tanácsnok megjegyezte, hogy a munkatervben szereplő alkalmakon kívül 
egészen biztos szükség lesz rendkívüli bizottsági ülések megrendezésére is a 
gyógyszertámogatás iránti kérelmek és egyes lakásügyi ügyek miatt.  
 
Dr. Nadrai Norbert tanácsnok megjegyezte, hogy tavaly szeptemberben a bizottság is 
megszavazta, hogy erre az ülésre készüljön el egy olyan előterjesztés, amely módosítja a 
szociális rendeletet a gluténmentes étkezésre kényszerülő, adókedvezményt igénybe venni 
nem tudó felnőtteknek szóló támogatással, melyet 18 éven aluliaknak már most is biztosít a 
város. Ez az előterjesztés a szeptemberi ülésre csúszott.  
 
Dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy fenti ügyben a háziorvosok megkeresésre kerültek 
adatgyűjtés céljából, de az elmúlt időszakban nem lehetett őket ezzel terhelni a koronavírus 
járvány miatt. Reményét fejezte ki, hogy hamarosan adatot szolgáltatnak és szeptemberre 
elkészülhet az előterjesztés.  
 
Dr. Nadrai Norbert tanácsnok azt is javasolta, hogy célszerűnek látná, ha a veszélyhelyzetben 
kiemelt munkát végző egészségügyi és szociális ágazatban dolgozókkal egy kötetlen, 
informális beszélgetés keretében elbeszélgethetne a bizottság arról, hogyan élték meg a 
koronavírus járványt.  
 
Torma János tanácsnok megkérdezte, hogy hány főre, és kikre gondolt, valamint azt is 
megkérdezte, hogy konkrétan melyik bizottsági ülésre szeretne ilyen találkozót. 
 
Dr. Nadrai Norbert elmondta, hogy ő a Humánszolgáltatási Gondnokság vezetőjére és a 
felnőtt háziorvosok csoportvezetőjére gondolt, valamint arra a személyre, aki a Polgármesteri 
Hivatal részéről koordinációs feladatokat látott el. Pontos időpontot nem tud javasolni, hisz ez 
nagyban függ attól is, hogy a továbbiakban hogyan alakul a járványhelyzet. Azt szeretné, ha 
az év folyamán valamelyik ülésen – akár munkaterv szerinti, akár rendkívüli ülésen – lenne a 
találkozó.  
 

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

6/2021. (VI.15.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a 2021. évi munkatervét 
elfogadja. 
 
Felelős:  Torma János tanácsnok 
Közreműködő:Somlai Judit bizottsági titkár 
Határidő:  közlés (azonnal) 
 
Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
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A napirendi pontok megtárgyalása után Dér Tamás alpolgármester tájékoztatta a bizottság 
tagjait, hogy a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája ez év februárjában költözött vissza a 
Noszlopy Gáspár utcai épületükbe az épületben zajló felújítási munkálatok lezárulta után. Az 
épület nagyon szép lett, az ott dolgozók és az ügyfelek is sokkal kulturáltabb, rendezettebb 
körülmények között tudnak dolgozni és ügyeiket intézni. Emellett köszönettel illette az iroda 
dolgozóinak munkáját, akik az elmúlt időszakban nagyon nehéz körülmények között 
dolgoztak. 
 
Torma János tanácsnok egyetértését fejezte ki, és ő is megköszönte a szociális iroda 
dolgozóinak munkáját. 
 
 

 
 

K. m. f. 
 
 
 

                Torma János                                                                                  Kárpáti Tímea 

 


