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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. 

november 17-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 6 fő 
bizottsági tag jelen van, így az határozatképes.  
 
58/2021. (XI.17.)  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: 6 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
Napirend: 
 
Népjóléti Bizottság napirendje: 
 
 
I. Közgyűlési anyagok: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról 
  Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
   Közreműködő:dr. Csillag Gábor jegyző 

 
2. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról 
szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról                                                

  Előterjesztő:       dr. Csillag Gábor jegyző 

   Közreműködik:      Balogh Beáta igazgató 

 
3. Előterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási 

megállapodás módosításáról 
  Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
    Közreműködő:dr. Gróf Regina irodavezető 
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4. Előterjesztés települések Kaposvári fogászati ügyelethez történő csatlakozásáról, az 

iskolaorvosi körzetek átalakításáról, valamint az ezekhez kapcsolódó egészségügyi 
alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról                        

 Előterjesztő:       dr. Csillag Gábor jegyző 

  Közreműködik:      dr. Gróf Regina irodavezető 

 
5. Előterjesztés az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Európai Egészséges Városok 

Hálózathoz történő csatlakozásról                 
 Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 

  Közreműködik:      dr. Gróf Regina irodavezető 

 
6. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 

Előterjesztő:       dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
 

7. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 
Előterjesztő:      dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző  

 
8. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 

Előterjesztő:       dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 

 
9. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző  

 
10. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 

Előterjesztő:       dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
 

11. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 
Előterjesztő:       dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző  

 
12. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 

Előterjesztő:       dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 

 
13. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 

Előterjesztő:       dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző  

 
14. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 

 
15. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 

Előterjesztő:       dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
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16. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 
Előterjesztő:       dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 

 
17. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 

Előterjesztő:       dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 

 
18. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 

Előterjesztő:       dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 

 
19. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
 

20. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 
Előterjesztő:       dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
 

21. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 
Előterjesztő:       dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 

 
22. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 

Előterjesztő:       dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 

 
23. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 

Előterjesztő:      dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 

 
24. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
 

25. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 
Előterjesztő:       dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
 

26. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 
Előterjesztő:       dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző  

 
27. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 

Előterjesztő:       dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 

 
28. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 

Előterjesztő:       dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
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29. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
 

30. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 
Előterjesztő:      dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
 

31. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                         zárt 
Előterjesztő:      dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 

 
32. Előterjesztés egyedi közgyűlési döntéssel önkormányzati bérlakás kijelölése  
     ügyében                                                                                                              zárt 
 Előterjesztő:            dr. Csillag Gábor jegyző 
 Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
 
33. Előterjesztés egyedi közgyűlési döntéssel önkormányzati bérlakás kijelölése  
     ügyében                                                                                                              zárt 
 Előterjesztő:            dr. Csillag Gábor jegyző 
 Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
 
 

II. Társulási Tanácsi anyagok: 
 

34. Előterjesztés a Kaposvári Szociális Központ igazgatói - magasabb vezetői - 
beosztásának ellátására vonatkozó megbízásról                                                                                               

 Előterjesztő:  Torma János elnök 

  Közreműködő: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
35. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartói 

ellenőrzéséről                                                                                                      
 Előterjesztő:  Torma János elnök 

  Közreműködő: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
 
III. Átruházott hatáskört érintő előterjesztések:  

 
36. Tájékoztató a Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány 2020. évi működéséről                                                                                             
 Előterjesztő:  Dér Tamás alpolgármester 

  Közreműködik:      dr. Gróf Regina irodavezető 

 
37. Előterjesztés a Népjóléti Bizottság által, az Egészségügyi és Szociális Támogatási 

Keret terhére 2021. évben kiírt pályázat elbírálásáról                                                                                                     
 Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

  Közreműködik:      dr. Gróf Regina irodavezető 

 
38. Tájékoztató gyermekjóléti ellátások fenntartói ellenőrzéséről                                                                                             
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

  Közreműködik:      dr. Gróf Regina irodavezető 
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39. Tájékoztató a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ által 2021. szeptember 
hónapban kifizetett krízistámogatásokról                                                           zárt       

 Előterjesztő:       dr. Csillag Gábor jegyző 

  Közreműködik:      dr. Gróf Regina irodavezető 

 
40. Előterjesztés a gyógyszertámogatások és gyógyászati segédeszközök támogatása iránt 

benyújtott kérelmekről                                                                                         zárt 
  Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző  

 Közreműködő:Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző  
 

41. Előterjesztések a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2022. évi elnyerésére benyújtott „A” és „B” típusú pályázatokról                    zárt 

 Előterjesztő:       dr. Csillag Gábor jegyző 

 Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 

 
42. Előterjesztések önkormányzati bérlakásban élők bérleti jogviszonyának  

         hosszabbításáról                                                                                       zárt 
 Előterjesztő:       dr. Csillag Gábor jegyző 

 Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 

 
43. Előterjesztés a Fecskeházban megüresedett bérlakások bérleti jogának elnyerésére 

benyújtott pályázatok elbírálásáról                                                              zárt 
 Előterjesztő:       dr. Csillag Gábor jegyző 

  Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 

 
44. Előterjesztés a megüresedett önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére 

2021. szeptember 13. és 2021. szeptember 27. között benyújtott pályázatok 
elbírálásáról                                                                                                           zárt 

 Előterjesztő:       dr. Csillag Gábor jegyző 

  Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 

 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
Időközben megérkezett dr. Nadrai Norbert József képviselő tagja a bizottságnak, így a 
létszám 7 főre változott. 
 
Torma János tanácsnok kérte a bizottság tagjait, hogy Turnár Jánosné meghívott vendég 
sürgős, egyéb elfoglaltsága miatt először a vele kapcsolatos (meghívóban 34. pontban 
szereplő) előterjesztés kerüljön megtárgyalásra, és utána a meghívó szerinti sorrendben 
tárgyalják a többi előterjesztést. 
 
1. Előterjesztés a Kaposvári Szociális Központ igazgatói - magasabb vezetői - 
beosztásának ellátására vonatkozó megbízásról 
 

Az előterjesztést a Társulási Tanácsról szóló jegyzőkönyv tartalmazza 
 

Torma János tanácsnok elmondta, hogy Turnár Jánosné munkáját a jelenlevők már 
mindannyian jól ismerik. Jelen ügyben a Népjóléti Bizottságnak csak véleményezési joga van. 
 
A Népjóléti Bizottság ezután az előterjesztést megtárgyalta, és a határozatban foglaltak szerint 
döntött. 
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59/2021. (XI.17.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Kaposvári Szociális 
Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának betöltésére vonatkozó pályázati 
kiírásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslattal egyetértett, azt 
elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak.             
 
Szavazati arány: 7 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról 
 
Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 
 
Dr. Nadrai Norbert József képviselő az előterjesztéssel kapcsolatban rákérdezett, hogy a 
polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseinél a 6 millió forintos összeg a Csiky 
Gergely Színháznál mire vonatkozik? A Kapos Holding Zrt.-vel kapcsolatban pedig az 500 
millió forintos folyószámla hitelről kérdezett. 
Balogh Beáta, a Gazdasági Igazgatóság igazgatója elmondta a Csiky Gergely Színházzal 
kapcsolatban, hogy a költségek megelőlegezése egy technikai művelet volt, amelyre azért volt 
szükség, hogy a folyamatban levő projekt folytonossága biztosított legyen. Jogutód nélküli 
megszűnésről beszélt, amellyel kapcsolatban először az előző időszakról el kell számolni, és 
csak azután lehet a változást bejelenteni. Ehhez kellett a költségeket megelőlegezni. 
A Holdinggal kapcsolatban elmondta, hogy a Kapos Holding Zrt. korábban az Áchim A. 
utcában volt. Az ügyfélszolgálat továbbra is ott van, de a Zrt. többi része a Cseri út 16. szám 
alá költözött. Az 500 milliós hitelkeret összeg valójában egymilliárdos. Az OTP Bank ezt 
nyolcmilliárdos számlaforgalom vállalásának feltétele mellett adta. A társaság likviditásának 
biztosítására szolgál. Balogh Beáta ezután a tagvállalati tőkeemelésekről beszélt, amelyek 
központi költségvetési forrás felhasználásával történtek meg. 
 
Torma János az elhangzottakhoz hozzátette, hogy a Kapos Holding Zrt. hitelkerete nem új 
keletű dolog, az inkább a korábbi gyakorlat folytatása.  
 
Dr. Nadrai Norbert József ezután elmondta, hogy ismételten módosító indítványt terjesztett 
elő a költségvetéssel kapcsolatban. A koronavírus járvány jelenleg is erőteljesen terjed az 
országban, ezért sürgősen tesztelési keret elkülönítésére lenne szükség a költségvetésből, és 
véleménye szerint a tesztelésre fordított összeg megtérítését a polgármesternek az állami 
szervektől kellene visszaigényelnie.  
 
Kérdés ezzel kapcsolatban nem volt, így a Népjóléti Bizottság szavazott a módosító 
indítványról. 
Dr. Nadrai Norbert József módosító indítványában szereplő három kiegészítő határozati 
javaslatot a Népjóléti Bizottság 1 „Igen”, 1 „Tartózkodás” és 5 „Nem” szavazattal nem 
támogatta. 
 
A Népjóléti Bizottság ezután szavazott az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokról, 
valamint a rendelettervezetről. 
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60/2021. (XI.17.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az önkormányzat 2021. 
évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatokkal egyetértett, azt 
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány: 6 igen 
    0 tartózkodás 
   1 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az önkormányzat 2021. 
évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a rendelettervezettel egyetértett, azt 
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.             
 
Szavazati arány: 6 igen 
    0 tartózkodás 
   1 nem 
 
 
3. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 
49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 
 

Az előterjesztés 2. változata a bizottsági ülés előtt került kiosztásra a Népjóléti Bizottság 
tagjainak. Balogh Beáta igazgató elmondta, hogy azért volt szükség az előterjesztés 
módosítására, mivel az Országgyűlés elfogadott egy olyan rendeletet, amely 2022. június 30. 
napjáig tiltja a bérleti díjak emelését, az előterjesztés 1. változatában pedig emelésre tettek 
javaslatot. Az új előterjesztés változatot Szita Károly polgármester is aláírta. Az eredeti 
változatban szereplő üzleti számítások azonban az új változatban is megmaradtak. 8%-os 
lakbér emelést szerettek volna, hogy a kiadások és a bevételek egyensúlyba kerüljenek, míg a 
nyugdíjasházban 9900Ft/fő/hó-ra emelték volna a bérleti díjat. A kieső bevételeket a 
költségvetés finanszírozza majd. Balogh Beáta azt is elmondta, hogy az előterjesztés nem 
pénzügyi része nem változott az új verzióban. 
Dr. Nadrai Norbert József ezután kérdésként felvetette, hogy várhatóan meg fog térülni ez a 
kiesés? 
Balogh Beáta elmondta, hogy az előre kiszámított üzleti terv mindig csak egy terv, általában a 
valóságban mindig történnek változások. A Vagyonkezelő Zrt. máshol is végezhet hasonló 
szolgáltatásokat, amelyeket az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatban tesz, így a 
lehetőség megvan a pénz pótlására. Általánosságban elmondható, hogy a legtöbb évben 
kevesebb támogatásra volt szükség, mint amekkorát előrejeleztek a tervek.  
 

Torma János ezután összegezve elmondta, hogy gyakorlatilag annyi változás történt, hogy a 
díjemelések ki lettek véve az előterjesztésből. 
 
Dr. Nadrai Norbert József ezután módosító indítvánnyal élt. Véleménye szerint a 
rendeletmódosításban a 13.§-ban, ahol a tárgyalt - és módosítani kívánt - rendelet 6/H. § (3) 
bekezdésének módosítására kerül sor, a "javaslatára" szót ki kellene javítani "véleményét 
kikérve" kifejezésre, mivel a két kifejezés nem ugyanazt jelenti. 
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Torma János megkérdezte, hogy ennek a változtatásnak van jelentősége? 
Kárpáti Tímea tanácsnok úgy vélte, egy "javaslat" nem kötelező jellegű a bizottságra. 
Dr. Nadrai Norbert József szerint így megfogalmazva a bizottság csak magáról a javaslatról 
dönthet, ezért a két kifejezés mást jelent. 
Torma János véleménye szerint ennek a kérdésnek a megítélését a Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottságra kellene bízni. 
Dr. Nadrai Norbert József módosító indítványát a Népjóléti Bizottság 1 „Igen”, 4 
„Tartózkodás” és 2 „Nem” szavazattal nem támogatta. 
 
A Népjóléti Bizottság ezután szavazott az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokról és 
rendeletmódosításról, és a határozatban foglaltak szerint döntött. 
 
61/2021. (XI.17.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a lakások és helyiségek 
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatokkal egyetértett, azt 
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány: 7 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a lakások és helyiségek 
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a rendelettervezettel egyetértett, azt 
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.             
 
Szavazati arány: 6 igen 
    0 tartózkodás 
   1 nem 
 
4. Előterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási 
megállapodás módosításáról 
 
Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 
 
Torma János elmondta, hogy ez a megállapodás nagyságrendileg néhány millió forint bevételt 
jelent a városnak.  
 
A Népjóléti Bizottság szavazott az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.  
 
62/2021. (XI.17.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Kaposvár-Sántos 
Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás módosításáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslattal egyetértett, azt elfogadásra javasolja a 
Közgyűlésnek.             
 
Szavazati arány: 7 igen 
    0 tartózkodás 
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   0 nem 
 
5. Előterjesztés települések Kaposvári fogászati ügyelethez történő csatlakozásáról, az 
iskolaorvosi körzetek átalakításáról, valamint az ezekhez kapcsolódó egészségügyi 
alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról         
 
Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 
 

Torma János elmondta, hogy ezzel a megyében csak Kaposváron lesz fogászati ügyelet.  
 

A Népjóléti Bizottság szavazott az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokról és a 
rendelettervezetről.  
 

63/2021. (XI.17.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a települések Kaposvári 
fogászati ügyelethez történő csatlakozásáról, az iskolaorvosi körzetek átalakításáról, 
valamint az ezekhez kapcsolódó egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 
65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, 
a határozati javaslatokkal egyetértett, azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.             
 
Szavazati arány: 7 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a települések Kaposvári 
fogászati ügyelethez történő csatlakozásáról, az iskolaorvosi körzetek átalakításáról, 
valamint az ezekhez kapcsolódó egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 
65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, 
a rendelettervezettel egyetértett, azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.             
 
Szavazati arány: 7 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
6. Előterjesztés az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Európai Egészséges Városok 
Hálózathoz történő csatlakozásról 
 
Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 
 
Torma János elmondta, hogy az az ügy valójában még csak egy szándéknyilatkozat.  
 
Dr. Nadrai Norbert József kérdésként felvetette, hogy látott az előterjesztésben egy fő 
koordinátori álláshely létesítést, 5,5 millió forint összegű bérköltséggel. A programban való 
részvétel pedig évi 6000 dollárba kerül. Mi ez pontosan? 
Torma János úgy vélte, hogy 6000 dollár nem akkora tétel egy város költségvetésében, hogy 
ne legyen értelme kipróbálni ezt a lehetőséget.  
Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens emlékeztetett, hogy 2030-ra a városnak az a terve, 
hogy az ország legegészségesebb városa legyen. A koordinátori álláshelyet betöltő személy 
részben ezt a tervet próbálná megvalósítani, csak részben állna a munkája a WHO Európai 
Egészséges Városok Hálózatával kapcsolatos feladatokból. Mindez azonban még csak egy 
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szándéknyilatkozat, csatlakozási kérelmünket el is kell fogadni ahhoz, hogy a továbbiak 
megvalósulhassanak.  
 
A Népjóléti Bizottság ezután szavazott az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokról.  
 
64/2021. (XI.17.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) Európai Egészséges Városok Hálózathoz történő csatlakozásról 
szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatokkal egyetértett, azt elfogadásra 
javasolja a Közgyűlésnek.             
 
Szavazati arány: 6 igen 
    0 tartózkodás 
   1 nem 
 
7. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartói 
ellenőrzéséről 
 
Az előterjesztést a Társulási Tanácsról szóló jegyzőkönyv tartalmazza 
 

Dr. Nadrai Norbert József megkérdezte, hogy a 60 férőhelyes Liget Időskorúak Otthonában 
51 hely volt betöltött, ez ugye a fluktuációval (ki-, beköltözés, elhalálozás) magyarázható? 
Emellett megjegyezte, hogy 2017. óta duplájára nőtt a bekerülésre várakozók száma. Ennek 
lesz megoldása a későbbiekben? 
Nagyné Horváth Mónika az első kérdésre igennel felelt, majd elmondta, hogy a hely már 
megvan a bővítésre, amely előreláthatóan további 46 személy ellátására lesz alkalmas, de még 
nem tudja, mikor kerülhet megvalósításra ez a terv. 
Dr. Nadrai Norbert József ezután megkérdezte, hogy a házi gondozók száma nem túl kevés a 
kétszáznál több ellátottra?  
Nagyné Horváth Mónika elmondta, hogy a házi segítségnyújtás esetében nincs várólista, és az 
is szabályozva van, hogy egy gondozó hány gondozottat láthat el. 
 
A Népjóléti Bizottság ezután az előterjesztést megtárgyalta, és a határozatban foglaltak szerint 
döntött. 
 

65/2021. (XI.17.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartói ellenőrzéséről szóló előterjesztést 
megtárgyalta, a határozati javaslattal egyetértett, azt elfogadásra javasolja a Társulási 
Tanácsnak.             
 
Szavazati arány: 7 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
8. Tájékoztató a Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány 2020. évi működéséről 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete. 
 

Dr. Nadrai Norbert József az előterjesztéssel kapcsolatban megkérdezte, hogy arról lehet-e 
tudni valamit, hogy jövőre mire használják fel az alapítványi pénzt? 
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Torma János elmondta, hogy nem lehet tudni, mivel a kiadásokról nem készült konkrét 
kimutatás az előterjesztéshez. Hozzátette, biztos hasznos és szükséges dologra kerül 
felhasználásra. 
 

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

66/2021. (XI.17.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Kaposi Mór Megyei 
Kórházért Alapítvány 2020. évi működéséről szóló tájékoztatót az előterjesztés melléklete 
szerint elfogadja. 

 
Felelős:   Dér Tamás alpolgármester 
Közreműködő:  Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 
Határidő:   azonnal (közlés) 

 
 Szavazati arány: 7 igen 
     0 tartózkodás 
    0 nem 
 
9. Előterjesztés a Népjóléti Bizottság által, az Egészségügyi és Szociális Támogatási 
Keret terhére 2021. évben kiírt pályázat elbírálásáról 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete. 
 
Dr. Nadrai Norbert József az előterjesztéssel kapcsolatban megkérdezte, hogy maradt még a 
bizottság keretösszegéből? Ha igen, annak összege jövő évben felhasználható lesz? 
Nagyné Horváth Mónika elmondta, hogy 32.000,-Ft maradt, ez következő évre átvihető pénz. 
Hozzátette, hogy kevés pályázat érkezett, mindenki óvatos, mivel tavaly sem sikerült minden 
programot - amire támogatást igényeltek - megvalósítani a járványhelyzet miatt. 
Torma János hozzátette, hogy sürgős esetben ez az összeg felhasználható, amolyan 
tartaléknak is tekinthető. 
 
A Népjóléti Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a határozatban foglaltak szerint 
döntött. 
 

67/2021. (XI.17.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az Egészségügyi és 
Szociális Támogatási Keret terhére 2021. évben beérkezett pályázatokat elbírálta és úgy 
határozott, hogy:  
 

a) a Kaposvári Lakótelepen Élők Egyesülete részére, rászorulók számára adventi 
ünnepség költségeire 50.000 Ft, 

b) a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Somogy Megyei Szervezet részére 
egészség megőrző napra gyógynövények, gyógyteák készítéséhez szükséges 
hozzávalók költségeire 20.000 Ft, 

c) a Napkerék Egyesület részére higiénés eszközök, tisztasági csomag költségeire 
80.000 Ft, 

d) a Magyar Cukorbetegek Kaposvári Egyesülete diabetes világnapi rendezvény 
költségeire 50.000 Ft, támogatást biztosít. 
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 Felelős:  Torma János tanácsnok 
 Közreműködő:Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 
 Határidő:  2021. november 30. (támogatási szerződések elkészítésére) 
 
 Szavazati arány: 7 igen 
     0 tartózkodás 
    0 nem 

 
10. Tájékoztató gyermekjóléti ellátások fenntartói ellenőrzéséről 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete. 
 

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

68/2021. (XI.17.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Kaposvári 
Humánszolgáltatási Gondnokság keretében működő gyermekjóléti ellátásainak 2020. évi 
fenntartói szakmai ellenőrzéséről készült tájékoztatót elfogadja.  

 
 Felelős:  Torma János tanácsnok 
 Közreműködő:Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 
 Határidő:  azonnal (közlés) 
 
 Szavazati arány: 7 igen 
     0 tartózkodás 
    0 nem 

 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

                Torma János                                                                                  Kárpáti Tímea 
  Tanácsnok                                                                                            Tag 

 
 

 


