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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. 

február 16-án, 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.  

 

Torma János ezután kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül még egy 

további előterjesztés is kerüljön megtárgyalásra. Az előterjesztés a közgyűlési napirendi 

pontok közé kerüljön felvételre:  

 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 11/2022. (I. 27.) számú 
önkormányzati határozatának módosításáról                                                           zárt 

 Előterjesztő:       dr. Csillag Gábor jegyző 

   Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző  
 

Torma János ezután tájékoztatta a bizottságot, hogy a meghívóban 2. pontként szereplő 

előterjesztés (Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról) nem készült 

el, így azt törölni kell a napirendi pontok közül. Kérte, hogy ezek tudatában szavazzanak a 

napirendről.  

 

10/2022. (II.16.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a meghívóban szereplő 

kiküldött napirendet egy további előterjesztéssel kiegészítve (Előterjesztés Kaposvár Megyei 

Jogú Város Közgyűlése 11/2022. (I. 27.) számú önkormányzati határozatának módosításáról) 

és azzal a módosítással fogadta el, hogy a meghívóban szereplő 2. pont (Előterjesztés a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 

17.) önkormányzati rendelet módosításáról) törlésre kerül. 

 

A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete. 

 

Szavazati arány: 8 igen 

    0 tartózkodás 

   0 nem 
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Napirend: 
 
I. Közgyűlési anyagok: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési 

rendeletének módosításáról 
Előterjesztő:        Szita Károly polgármester 

Közreműködik:    dr. Csillag Gábor jegyző 

 

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és 
gyermekjóléti intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak elismeréséről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról              

Előterjesztők: Szita Károly polgármester 

   dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik:      dr. Gróf Regina irodavezető 

 
3. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 11/2022. (I. 27.) számú 

önkormányzati határozatának módosításáról                                                              zárt 
Előterjesztő:       dr. Csillag Gábor jegyző 

    Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző  

 
 

II. Átruházott hatáskört érintő előterjesztések:  
 

4. Előterjesztés a Népjóléti Bizottság által az Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret 
terhére 2022. évben kiírt pályázatról 

Előterjesztő:      dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik:      dr. Gróf Regina irodavezető 

 
5. Előterjesztés a gyógyszertámogatás és gyógyászati segédeszközök támogatása iránt 

benyújtott kérelmekről                                                                                                   zárt   
Előterjesztő:       dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző  
 

6. Tájékoztató a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ által, 2021. október, november, 
december hónapban kifizetett krízistámogatásokról                                                   zárt   

Előterjesztő:       dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik:      dr. Gróf Regina irodavezető 

 

7. Előterjesztések önkormányzati bérlakásban élők bérleti jogviszonyának  
         hosszabbításáról                                                                                       zárt 

 Előterjesztő:         dr. Csillag Gábor jegyző 

 Közreműködik:       Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző  
 

8. Előterjesztés a Fecskeházban megüresedett bérlakás bérleti jogának elnyerésére 
benyújtott pályázatok elbírálásáról                                                                       zárt 

 Előterjesztő:         dr. Csillag Gábor jegyző 

 Közreműködik:       Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző  
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Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési 
rendeletének módosításáról 
 
Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 

 

Dr. Nadrai Norbert József képviselő tájékoztatta a bizottságot, hogy ismételten képviselői 

módosító indítvánnyal élt a költségvetéssel kapcsolatban, amely a közgyűlési anyagok között 

elektronikusan már elérhető, és amelyről a bizottságnak szavaznia kell. Elmondta, hogy az 

előterjesztésből kiderül, hogy a Polgármesteri Hivatal részére 2.023e Ft értékben került 

koronavírus gyorsteszt megvásárlására, és januárban volt is tesztelés a hivatal dolgozói illetve 

az önkormányzati intézmények dolgozói körében. Eközben a kormány is szélesíti a tesztek 

elérhetőségét a lakosság számára azzal a döntésével, hogy kibővíti azoknak a helyeknek a 

számát, ahol gyorstesztet lehet vásárolni (pl. drogériák). A képviselő azt szeretné, ha ezen 

felül a kaposváriaknak ingyenes tesztelésre lenne lehetőségük. Három határozati javaslatában 

250 millió forintos tesztelési keret elkülönítését, a tesztelésre fordított összeg állami 

szervektől való visszakövetelését és a tesztelés megszervezését javasolta. 

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 2 „Igen” és 6 „Nem” szavazattal nem támogatta. 

 

A Népjóléti Bizottság ezután szavazott az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokról, 

valamint a rendelettervezetről. 

 

11/2022. (II.16.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 

előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatokkal egyetértett, azt elfogadásra javasolja a 

Közgyűlésnek. 

 
Szavazati arány: 7 igen 

    0 tartózkodás 

   1 nem 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 

előterjesztést megtárgyalta, a rendelettervezettel egyetértett, azt elfogadásra javasolja a 

Közgyűlésnek.             

 
Szavazati arány: 6 igen 

    1 tartózkodás 

   1 nem 

 

 

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekjóléti 
intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak elismeréséről szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásáról  
 
Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 
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Dr. Nadrai Norbert József elmondta, hogy módosító indítványt terjesztett elő a 

rendelettervezettel kapcsolatban. Az eredeti rendelettervezetben fix összegek szerepelnek. 

Bevett gyakorlat ilyen típusú rendeletek esetében, hogy nem fix összegként, hanem az érintett 

fizetésének meghatározott százalékában kerül meghatározásra a jutalom összege, így a 

rendeletben szereplő összeg értékállósága jobban biztosított, és nincs szükség a rendelet 

rendszeres módosítására csak a jutalom összege miatt. Ő a 10 éves jogviszony esetére egy 

havi fizetést javasol, amely arányosan 40 éves jogviszonyig 5 havi bérig emelkedne. Erről 

szól a módosító indítványa. Emellett szeretné, ha a jegyző előkészítene egy rendelettervezetet, 

amely a humán területen dolgozók megbecsüléséről szólna. Ezzel szeretné szélesíteni a 

jutalmazottak körét. Ez plusz kiadást jelentene az önkormányzatnak, alapos mérlegelést 

igényel, ezért gondolta, hogy a júniusban esedékes közgyűlésre kellene a rendelettervezetnek 

elkészülnie. Kérte, hogy erről is szavazzon a bizottság. 

 

Kérdés ezután nem volt, így a Népjóléti Bizottság szavazott a módosító indítványokról. 

Dr. Nadrai Norbert József módosító indítványában szereplő rendeletmódosítást a Népjóléti 

Bizottság 2 „Igen” és 6 „Nem” szavazattal nem támogatta.  

A humán területen dolgozók megbecsüléséről szóló rendelettervezetről szóló kiegészítő 

határozati javaslatát a Népjóléti Bizottság 2 „Igen” és 6 „Nem” szavazattal nem támogatta.  

 

A Népjóléti Bizottság ezután szavazott az előterjesztésben szereplő rendelettervezetről. 

 

12/2022. (II.16.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata szociális és gyermekjóléti intézményeiben foglalkoztatott 
közalkalmazottak elismeréséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló 

előterjesztést megtárgyalta, a rendelettervezettel egyetértett, azt elfogadásra javasolja a 

Közgyűlésnek.             

 
Szavazati arány: 8 igen 

    0 tartózkodás 

   0 nem 

 

 

3. Előterjesztés a Népjóléti Bizottság által az Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret 
terhére 2022. évben kiírt pályázatról 
 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete. 

 

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

döntött. 

 

13/2022. (II.16.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottság pályázatot ír ki 

kaposvári székhelyű, egészségügyi és szociális területen működő társadalmi, 

gazdasági, civil szervezetek részére az Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret 

terhére 152.000,- Ft összegre, 2022. március 31-i benyújtási határidővel, az 

előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívás szerinti tartalommal. 

 

Felelős:  Torma János tanácsnok 

Közreműködő:  Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 

Határidő:  2022. március 1. (pályázat kiírására) 
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 Szavazati arány: 8 igen 

     0 tartózkodás 

    0 nem 

 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

                Torma János                                                                                  Kárpáti Tímea 

  Tanácsnok                                                                                            Tag 
 

 

 


