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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 2022. 

január 19-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.  
 
Torma János ezután tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy Szabó Teodóra, a Népjóléti 
Bizottság külső szakértő tagja decemberben elhunyt. Részvétét fejezte ki az elhunyt 
családjának. Ezután boldog új évet és eredményes munkavégzést kívánt a bizottság tagjainak 
2022-re is. Ezután átadta a szót dr. Csillag Gábor jegyzőnek. 
 
Dr. Csillag Gábor tájékoztatta az egybegyűlteket, hogy a meghívóban szereplő 17 darab, 
bérleti jogviszony létesítésről szóló előterjesztésben - melyek a kiküldött meghívóban 4-20. 
pontig szerepelnek -  jogszabályváltozás miatt 2022. január 1-től már nem a Közgyűlés 
illetékes. Kérte, hogy emiatt ezeket az előterjesztéseket a bizottság átruházott hatáskörben 
tárgyalja, bérleti jogviszony létesítés helyett jogviszony hosszabbításként. Elnézését kérte a 
bizottságnak a hibáért - ezek az előterjesztések még decemberben készültek, de mivel 
ügyükben januárban születik meg a döntés, már az új jogszabály vonatkozik rájuk (A lakások 
és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. 
évi LXXVIII. törvény végrehajtásról rendelkező 49/1993. (XII.15.) önkormányzati rendelet 
6.§. (9) bekezdése alapján).  
 
Torma János ezután elmondta, hogy a kiküldött meghívóban szereplő 3. pont előterjesztése 
(Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekjóléti 
intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak elismeréséről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáról) szintén nem készült el, így azt törölni kell a napirendi pontok közül. 
 
Dr. Csillag Gábor ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az előterjesztés elkészült, de végül nem 
kerül a januári Közgyűlés elé, ezért nem kell megtárgyalnia a bizottságnak. 
 
Dr. Nadrai Norbert József képviselő tagja a bizottságnak ezzel kapcsolatban megemlítette, 
hogy az említett előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és 
gyermekjóléti intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak elismeréséről szól, amely egy 
nagyon fontos dolog. Bár ez az előterjesztés jelenleg még nem szerepel a megtárgyalandó 
előterjesztések között, ennek későbbi megvalósításának anyagi vonzata szerepeltetésre került-
e már a költségvetésben? 
 
Dr. Csillag Gábor jegyző válaszul elmondta, hogy jelenleg nem szerepel a költségvetésben, de 
a jövőben, ha az előterjesztés elfogadásra kerül, bele fog kerülni.  
 
Ezután a bizottság tagjai szavaztak a módosított napirendről. 
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1/2022. (I.19.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a meghívóban szereplő 
kiküldött napirendet azzal a módosítással fogadta el, hogy a meghívóban szereplő 3. pont 
(Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekjóléti 
intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak elismeréséről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáról) törlésre kerül, a 4-20. pontig szereplő előterjesztésekben (Előterjesztés bérleti 
jogviszony létesítés ügyében) pedig átruházott hatáskörben döntenek (Előterjesztések 
önkormányzati bérlakásban élők bérleti jogviszonyának méltányosságból történő 
hosszabbításáról). 
 

A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete. 
 
Szavazati arány: 5 igen 
    0 tartózkodás 
   1 nem 
 
Napirend: 
 
Közgyűlési anyagok: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi 

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

2. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 63. fszt. 3. szám alatti üresen álló lakás bérlakás 
állományból történő kivonásáról, hasznosításáról 

  Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

  Közreműködik:       Balogh Beáta igazgató 

 
3. Előterjesztés egyedi közgyűlési döntéssel önkormányzati bérlakás kijelölése  
     ügyében                                                                                                                zárt 

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

4. Előterjesztés egyedi közgyűlési döntéssel önkormányzati bérlakás kijelölése  
     iránti kérelem kapcsán indult eljárás megszüntetése ügyében                 zárt 

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

Átruházott hatáskört érintő előterjesztések:  
 
5. Előterjesztés a Népjóléti Bizottság 2022. évi munkatervéről 

Előterjesztő:       Torma János tanácsnok 

Közreműködik:   Somlai Judit titkár 

 
6. Előterjesztések önkormányzati bérlakásban élők bérleti jogviszonyának  

         méltányosságból történő hosszabbításáról                                                           zárt 
 Előterjesztő:        dr. Csillag Gábor jegyző 

 Közreműködik:    Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző  
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7. Előterjesztés a gyógyszertámogatás és gyógyászati segédeszközök támogatása iránt 
benyújtott kérelmekről                                                                                                   zárt   

Előterjesztő:          dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző  
 

8. Előterjesztések önkormányzati bérlakásban élők bérleti jogviszonyának  
         hosszabbításáról                                                                                        zárt 

 Előterjesztő:            dr. Csillag Gábor jegyző 

 Közreműködik:       Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző  
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi 
költségvetéséről 
 
Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 
 
Pintér Attila, képviselő tagja a bizottságnak megkérdezte, hogy az előterjesztésben említett 36 
milliós letelepedést segítő keret milyen mértékben került felhasználásra előző évben? Az 
ingatlan értékesítéssel, amely egy másik előterjesztésben szerepel, a költségvetés nem 
számol? Várható-e eredmény a légszennyezettségmérő állomás pályázatával kapcsolatban? A 
Jókai liget felújításánál a közösségi tér elnevezés mire utal? 
 
Sovány Tamás Tiborné Varga Anita, a Szociális Iroda irodavezetője elmondta, hogy korábbi 
években évi 24-29 millió forintról döntött a Népjóléti Bizottság. 2021-ben azonban csak két 
kérelem volt helyi támogatás iránt: az egyik kérelem nem került támogatásra, mivel az 
igénylőnek megvolt az anyagi fedezete önerőből is, míg a másik ügyben meg kellett szüntetni 
az eljárást. Más kérelem nem is volt. 
 
Dr. Csillag Gábor jegyző a légszennyezettségmérő állomás pályázatával kapcsolatban azt 
felelte, hogy belátható időn belül lesz a pályázatnak eredménye. A Jókai ligettel kapcsolatban 
elmondta, hogy a liget "ráncfelvarrására" kerül sor, a növényeket frissítik, szükség esetén 
cserélik, utcabútorokat helyeznek ki. A Színházparkhoz hasonló változásokat terveznek. Az 
ingatlanértékesítés összegével pedig nem terveznek a költségvetésben, hisz míg nincs eladva, 
addig nem szerepelhet az összeg.  
 
Dr. Nadrai Norbert József ezután megkérdezte, hogy a tervek szerint nem kerül a városban sor 
adóemelésre. Konkrét számok vannak, mennyivel csökken az önkormányzat bevétele az 
elvonások miatt (iparűzési adó és gépjárműadó)? A minimálbér változás és az energiaárak 
változása milyen kiadásokkal jár? 
 
Ráczné Varga Mária, a Gazdasági Igazgatóság irodavezetője elmondta, hogy iparűzési adónál 
717 millió forint marad a vállalkozásoknál. A gépjárműadóval már nem számoltak a 
költségvetésnél, mivel két éve nem kerül az önkormányzathoz az abból származó bevétel. A 
Szociális Központ és a kulturális intézmények fenntartója megváltozott, így a 
foglalkoztatottak száma is változott. 370-380 millió forintra becsüli a kiadásokat a minimálbér 
változásával összefüggésben. Az energiaárak emelkedésének fedezéséhez 50 millió forintos 
céltartalékot képeztek.  
 
Dr. Nadrai Norbert József megállapította, hogy a rendkívüli települési támogatás és ezen belül 
a temetési segélyek, valamint az ápolási díj finanszírozására elkülönített pénzösszeg 
emelkedett. Ez megnövekedett igényt jelent? 
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Sovány Tamás Tiborné Varga Anita elmondta, hogy az elmúlt évben többször fordult elő 
nagyobb összegű segély az egyedi élethelyzetek miatt. Sokan a koronavírussal összefüggően 
kaptak nagyobb összeget, munkahely elveszítése, lakhatás megmentése illetve a családban 
egyszerre több haláleset bekövetkezte miatt. A Donner rehabilitációja is folyik, az onnan 
bérlakásokból elköltöző családok is kaptak támogatást a költözéshez. Temetési segély iránt is 
több igény érkezett. Olyan családok is fordultak segítségért a Szociális Irodához, akiknek 
korábban nem volt szüksége segítségre. 
 
Dr. Nadrai Norbert József ezután megkérdezte, hogy a polgármesteri megbízottak körülbelül 
mennyi pénzt kapnak? 
 
Ráczné Varga Mária elmondta, hogy havi 100- 150 ezer forintot. 
 
Dr. Nadrai Norbert József megkérdezte, hogy hol lehet hozzáférni a városban található 
okoslámpák listájához?  
 
Dr. Csillag Gábor elmondta, hogy erről nincs lista, de ha valakinek problémája van, használja 
a hivatal honlapján található panaszos bejelentés lehetőségét, amelyen keresztül szívesen 
segítenek a felmerülő problémák esetében.  
 
A kérdések feltevése és megválaszolása után dr. Nadrai Norbert József kért szót, és elmondta, 
hogy a költségvetéshez kapcsolódóan több módosító indítványt terjesztett elő, amelyek a 
közgyűlési anyagok között elektronikusan már elérhetőek, és amelyekről a bizottságnak 
szavaznia kell. Mivel módosító javaslatait nem minden jelenlevő olvasta, ezeket összefoglalva 
előadta. 
Első módosító indítványa a koronavírussal kapcsolatos 250 millió forintos tesztelési keret 
létrehozásáról szól. Az omikron variáns megjelenése óta még sürgetőbb a feladat, mivel az 
iskolákban egyetlen gyermek betegsége is karantént jelent az osztálytársaknak is, amely a 
dolgozó szülőknek komoly problémát okoz. A munkahelyek megtartása és az oktatási 
intézmények működése érdekében a tesztelés fontos feladat lenne ezen intézményekben.  
Második módosító indítványában meg szeretné ismételni a decemberi rendkívüli közgyűlésen 
már beadott indítványát, amely keretében szeretné, ha az önkormányzati dolgozók béremelése 
- a polgármester és alpolgármesterek 30 %-os béremelését követve - a tervezettnél nagyobb 
mértékű lenne. Az alapilletmény mértékére 55.000,-Ft-ot javasol, míg szeretné, ha az eltérítés 
mértéke ismételten felsőfokú végzettségűek esetén az alapilletmény 40%, középfokú 
végzettségűek esetén 20%-ra emelkedne.  
Harmadik módosító indítványában arra tesz javaslatot, hogy az éves költségvetési rendelet 
alkotásakor a rendeletben javasolt illetményalaphoz készüljön elemzés, amely az előterjesztés 
részeként mutassa be az illetmények vásárlóértékének alakulását. Legyen összehasonlítva 
ezen bér a Kormányhivatalban, a Magyar Államkincstárban és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Megyei Igazgatóságán megállapított bérekkel. Az elemzés alapján szerepeljen az 
illetményalap változásának szükséges mértéke és annak forrása.  
Negyedik módosító indítványában arra tesz javaslatot, hogy készüljön el egy előterjesztés, 
amely tartalmazzon elemzést a hivatali bérek utóbbi 10 évben való alakulásáról, annak 
értékállóságáról. Szeretné, hogy ezen adatok alapján dönthessenek a képviselők a hivatali 
dolgozók esetleges béremeléséről.  
Ötödik módosító indítványában arra tesz javaslatot, hogy a három alpolgármester illetményét 
a polgármester illetményének 70%-ban állapítsák meg - amely jelenleg 910.000,-Ft -, mivel 
ők jelenleg a vonatkozó jogszabályban leírt keret maximumát kapják (90%-ot). 
Költségtérítésük havi 136.500,-Ft legyen. 
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A képviselők ezután egyenként szavaztak dr. Nadrai Norbert József öt módosító 
indítványáról.  
Dr. Nadrai Norbert József módosító indítványaiban szereplő öt kiegészítő határozati javaslatot 
a Népjóléti Bizottság 2 „Igen”, 0 „Tartózkodás” és 4 „Nem” szavazattal nem támogatta. 
 
Ezután a Népjóléti Bizottság szavazott az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokról, 
valamint a rendelettervezetről. 
 
2/2022. (I.19.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, a 
határozati javaslatokkal egyetértett, azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány: 4 igen 
    1 tartózkodás 
   1 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, a 
rendelettervezettel egyetértett, azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.             
 
Szavazati arány: 4 igen 
    1 tartózkodás 
   1 nem 
 
 
2. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 63. fszt. 3. szám alatti üresen álló lakás bérlakás 
állományból történő kivonásáról, hasznosításáról 
 
Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 
 
Dr. Nadrai Norbert József kérdésként felvetette, hogy mi indokolta meg ezt az előterjesztést, 
amely alapján az ingatlannál funkcióváltás is lesz (bérlakásból alapítványi használatba 
kerülhet). 
 
Sovány Tamás Tiborné Varga Anita elmondta, hogy ez a Gazdasági Igazgatóság 
előterjesztése. Ő személy szerint is járt a kérdéses ingatlanban, amely két éve üresen áll. A 
bérlakás volt lakói a lakás komfortfokozatának emelése érdekében tervezett munkálatok 
idejére már korábban cserelakást kaptak. Kiderült azonban, hogy az ingatlan olyan rossz 
állapotú, hogy nem érte volna meg felújítania az önkormányzatnak. Azt remélik, hogy 
találnak olyat, aki lát fantáziát az épületben és felújítaná. Az ingatlant pályáztatni fogják, nem 
biztos, hogy az előterjesztésben szereplő Egyesülethez fog kerülni, de ők jeleztek érdeklődést 
az ingatlan iránt. 
 
A Népjóléti Bizottság ezután szavazott az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról, és a 
határozatban foglaltak szerint döntött. 
 
3/2022. (I.19.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Kaposvár, Fő u. 63. 
fszt. 3. szám alatti üresen álló lakás bérlakás állományból történő kivonásáról, 
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hasznosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslattal egyetértett, azt 
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 
 
 
Szavazati arány: 6 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
 
4. Előterjesztés a Népjóléti Bizottság 2022. évi munkatervéről 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete. 
 

Dr. Nadrai Norbert József a munkatervvel kapcsolatban olyan javaslattal élt, hogy a júniusi 
bizottsági ülésen lehetne egy olyan megbeszélés, amilyen 2021-ben, a koronavírus második 
és harmadik hulláma után is volt, amikor meghívásra kerültek szociális intézmények vezetői, 
valamint a kaposvári háziorvosok csoportvezetője, a koronavírussal kapcsolatos tapasztalatok 
átbeszélése érdekében. Szerinte nagyon hasznos volt az első ilyen megbeszélés is.  
 
Torma János hozzáfűzte, hogy nincs semmi kifogása a megbeszélés ellen, de véleménye 
szerint hasonlóan kellene megrendezni, mint 2021-ben. Nem tudni előre, mikor ér véget az 
ötödik hullám, így célszerűbb lenne határidőhöz kötés nélkül, ismételten munkaterven kívül, 
a hullám lezárulta után - amely nem biztos, hogy júniusra véget ér -  összehívni egy kötetlen 
megbeszélést az egyik népjóléti bizottsági ülés utánra. 
 
Dr. Nadrai Norbert József elfogadta Torma János érvelését. 
 
A Népjóléti Bizottság ezután az előterjesztést megtárgyalta, és a határozatban foglaltak szerint 
döntött. 
 

4/2022. (I.19.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a 2022. évi munkatervét 
elfogadja. 
 
Felelős:  Torma János tanácsnok 
Közreműködő:Somlai Judit bizottsági titkár 
Határidő:  közlés (azonnal)          
 
Szavazati arány: 6 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 

 
K. m. f. 

 
                Torma János                                                                                  Kárpáti Tímea 

  Tanácsnok                                                                                            Tag 
 
 

 


