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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. 

április 20-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.  
Dr. Csillag Gábor jegyző elnézését kérte a jelenlevőknek, amiért technikai okok miatt az ülés 
négy óra helyett öt órakor kezdődött.  
Ezután a bizottság tagjai szavaztak a napirendről. 
 
19/2022. (IV.20.)  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 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 

költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról 
Előterjesztő:        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:       dr. Csillag Gábor jegyző 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról 
Előterjesztő:        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:       dr. Csillag Gábor jegyző 
 

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

  Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

  Közreműködik:        dr. Gróf Regina irodavezető 
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4. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 
29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

       Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
  Közreműködik:        dr. Gróf Regina irodavezető 
 
5. Előterjesztés a Kaposvári Szociális Központ ápolási szolgálata (otthoni szakápolás) 

megszüntetéséről 
       Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
  Közreműködik:        dr. Gróf Regina irodavezető 
 
6. Előterjesztés egyedi közgyűlési döntéssel önkormányzati bérlakás kijelölése      

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

Átruházott hatáskört érintő előterjesztések:  
 
7. Tájékoztató az Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

   Közreműködő:  dr. Gróf Regina irodavezető 
 
8. Előterjesztés a Népjóléti Bizottság által, az Egészségügyi és Szociális Támogatási 

Keret terhére 2022. évben kiírt pályázat elbírálásáról                                                                                                     
 Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

  Közreműködik:      dr. Gróf Regina irodavezető 

 
9. Tájékoztató a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ által, 2022. január és február 

hónapban kifizetett krízistámogatásokról                                                                    zárt 
Előterjesztő:      dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik:      dr. Gróf Regina irodavezető 

 
10. Előterjesztés a gyógyszertámogatás és gyógyászati segédeszközök támogatása iránt 

benyújtott kérelmekről                                                                                                   zárt   
Előterjesztő:      dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző  
 

11. 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 Önkormányzata 2021. évi 
költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról 
 
Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 
 
A Népjóléti Bizottság szavazott az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokról, valamint 
a rendelettervezetről. 
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20/2022. (IV.20.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány 
elszámolásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatokkal egyetértett, azt 
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány: 6 igen 
    1 tartózkodás 
   1 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány 
elszámolásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a rendelettervezettel egyetértett, azt 
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.             
 
Szavazati arány: 6 igen 
    1 tartózkodás 
   1 nem 
 
 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról 
 
Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 
 

A Népjóléti Bizottság szavazott az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokról, valamint 
a rendelettervezetről. 
 
21/2022. (IV.20.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az önkormányzat 2022. 
évi költségvetésének 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 az önkormányzat 2022. 
évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a rendelettervezettel 
egyetértett, azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.             
 
Szavazati arány: 6 igen 
    1 tartózkodás 
   1 nem 
 
 
3. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 
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Dr. Csillag Gábor elnézését kérte a bizottság tagjainak, hogy technikai hiba miatt az eredetileg 
honlapra feltett előterjesztésből hiányzott a határozati javaslat. Ezt a hibát azóta korrigálták. 
Felolvasta a határozati javaslatot, hogy aki esetleg nem olvasta, az is tudjon róla szavazni.  
 

A Népjóléti Bizottság ezután szavazott az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról. 
 
22/2022. (IV.20.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati 
javaslattal egyetértett, azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.             
 
Szavazati arány: 8 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
 
4. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 
29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 
 

Dr. Csillag Gábor elmondta a bizottság tagjainak, hogy egy régi vágy teljesül ezzel az 
előterjesztéssel. A fogorvosi körzetek - kiegészülve a gyermekfogászati beosztással - úgy 
lettek áttervezve, hogy az minden tekintetben a lehető legkedvezőbb legyen. 
 
Dr. Nadrai Norbert József képviselő megkérdezte, hogy ez az átszervezés a finanszírozás 
tekintetében mit jelent? 
 
Dr. Csillag Gábor elmondta, hogy plusz költséget nem jelent, a praxisok viszont értékesítés 
esetén többet fognak majd érni.  
 

A Népjóléti Bizottság ezután szavazott az előterjesztésben szereplő rendelettervezetről. 
 
23/2022. (IV.20.)  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.             
 
Szavazati arány: 8 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
 
5. Előterjesztés a Kaposvári Szociális Központ ápolási szolgálata (otthoni szakápolás) 
megszüntetéséről 
 
Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 
 



2022.05.30. DE. 11:06                   J:\work\Törzskari Iroda\Bérczi Antal\Ellenorzott kiteheto\Bizottsági jegyzőkönyvek\20220420_nep.doc           
Somlai Judit                     5. oldal, összesen: 9 

Dr. Csillag Gábor tájékoztatta a bizottságot, hogy az előterjesztéshez érkezett egy képviselői 
módosító indítvány, amelyet a honlapon is elérhetővé tettek. Ezután az előterjesztéssel 
kapcsolatban elmondta, hogy bár az ápolási szolgálat megszüntetésre kerül, igazából arról van 
szó, hogy annak az üzemeltetése változik meg. Jogszabály változás volt, amely megengedte 
összekapcsolni az otthoni ápolást és a szakápolást. Az előterjesztésben említett két szolgáltató 
(Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete ill. Nevitt Cindy Kft.) ezután fejlődött fel, 
az önkormányzati rendszer kialakításakor ők még nem voltak "biztos pont". Jelenleg már jól 
ellátják feladatukat, sőt, meglátása szerint hatékonyabban és rugalmasabban is tudják ezt 
megtenni, részben a finanszírozásuk miatt - mivel az önkormányzat alulfinanszírozott, ők 
pedig nem. A jelenlegi ellátott betegállomány átadásra kerülne, így senki sem maradna 
ellátatlanul. Ez egy nem kötelező feladat az önkormányzat számára, ezért döntöttek a 
megszüntetésről. Az intézkedés 4 státuszt érint, akik közül 3 fő ápoló és 1 fő gyógytornász. 
Az ápolókat azonnal átvenné a Kórház, ahol minimum a jelenlegi bérüket meg tudnák kapni, 
a gyógytornászt az önkormányzat is tudná foglalkoztatni.  
Varga Magdolna, külső szakértő tagja a bizottságnak hozzászólásában elmondta, hogy ő 
vezetőként rálátott erre a feladatra, amikor még dolgozott. Már 2012 körül látta, hogy ez az 
ellátási forma milyen sokba kerül a városnak, amely során alig láttak el kaposvári betegeket, 
inkább a környező települések jártak jól, akik a szolgáltatásért hozzájárulást nem fizettek. 
Ezek függvényében ő támogatja az előterjesztést. 
Pintér Attila képviselő ezután megkérdezte, hogy mit mondott az otthonápolási szolgálat 
vezetője - meglátása szerint a két másik intézmény képes lesz ellátni az általuk eddig ellátott 
feladatot, megnyugtató lesz az eddigi tevékenységük sorsa? A két másik intézményben a 
kapacitást tervezik növelni? Ha a Kórház veszi át az eddigi dolgozókat, jobban fognak 
keresni, de ha a két jelenlegi intézményhez kerülnek, ott kevesebbet fognak keresni! 
Dr. Csillag Gábor azt felelte, hogy nem közalkalmazottként jobban lehet majd a munkát 
szervezni - pl. a túlórát jobban lehet finanszírozni. A 4 érintett személy kevesebbet biztos nem 
fog keresni, inkább jobban fognak járni a változással. Az elvégzendő munka mennyiségében 
biztos lesz változás, hiszen a Kórház mindig munkaerőhiánnyal küzd, de a plusz munkát ki is 
fogják fizetni részükre. Az otthonápolási szolgálat vezetőjét nem kérdezték, sokkal 
fontosabbnak találták a két másik intézményt megkérdezni, hogy tudják-e vállalni a feladatot, 
amire pozitív választ kaptak.  
Nagy Attila képviselő ezután elmondta, hogy ő maximálisan támogatja a döntést, őt a jegyző 
érvelése meggyőzte. Képviselőtársa, dr. Nadrai Norbert József módosító indítványát nem 
tudja elfogadni, azt provokatívnak találja - képviselőtársa mindig, minden ügynél a 
polgármester és az alpolgármesterek bérét hozza fel példának.  
Kárpáti Tímea képviselő felvetette, hogy mindkét intézménynek (Mozgáskorlátozottak 
Somogy Megyei Egyesülete ill. Nevitt Cindy Kft.) saját, speciális területe van. Az 
otthonápolási szolgálat viszont átmenetileg is segített. Mi lesz azokkal, akiknek átmeneti 
segítségre van szüksége? 
Dr. Csillag Gábor azt felelte, hogy az otthoni szakápolást a háziorvosok írták fel 
meghatározott időszakra. 
Kárpáti Tímea tovább magyarázta, mire gondol: amikor képviselőként egy olyan személynek 
keresett segítséget, aki teljesen egyedül élt és fekvőgipsze volt, sikerült olyan megoldást 
találni, hogy hetekig kijártak hozzá segíteni a napi ügyeit intézni. Az ilyen esetekkel most mi 
lesz? 
Nagyné Horváth Mónika, népjóléti referens elmondta, hogy az ilyen ügyek idáig is házi 
segítségnyújtás keretében lettek kezelve, amely nem szűnik meg. A házi segítségnyújtás 
keretében nem szakápolás történik, inkább a beteg napi ügyeit segítenek intézni. 
Torma János hozzátette: az otthoni szakápolás kórházi jellegű segítség, több mint a házi 
segítségnyújtás.  
Varga Magdolna is elmondta, hogy a szakápolást és a gondozást külön kell választani. A 
szakápolást a háziorvos írja fel, a TB finanszírozza. Kevés az eset, mivel a körzeti ápoló is el 
tud sok esetet látni. A gondozás a Szociális Gondozási Központ feladata (bevásárlás, 
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gyógyszerkiváltás, stb.), maximum napi 4 órában. Ezt szakápoló nem végezheti el. 
Véleménye szerint ellátatlanul betegek nem maradnak. 
Pintér Attila elmondta, hogy ő nem szakember a kérdésben, de szerinte két metszete van az 
ügynek: a szervezeti átalakítás és a spórolás. Az ápolás színvonala eddig biztosított volt. Ő 
nem érzi magát meggyőzve, hogy ez a későbbiekben is így marad. Úgy tudja, májustól a 
finanszírozás teljesítményalapúra változna, így véleménye szerint a hiány 18 millió forintnál 
alacsonyabb lenne. Számos érv szól amellett, hogy a szakápolást tartsa meg a város, Nadrai 
képviselőtársával egyetért: sok mindenre költ az önkormányzat, 18 millió forintért cserébe 
nem engedhetnek el valamit, ami jól működik. Ő úgy érzi, nem a szakmai érvek vannak 
túlsúlyban a döntésnél, inkább a pénzügyiek. Ezért egyetért dr. Nadrai Norbert József 
módosító indítványával. Az önkormányzat reputációját sem javítaná ez az ügy.  
Dr. Nadrai Norbert József ezután elmondta, hogy ő a módosító indítványa megírásakor abból 
az előterjesztésben szereplő mondatból indult ki, hogy "biztató választ nem kaptunk". 
Véleménye szerint finanszírozási oldalról közelíti meg a kérdést az előterjesztő. Ez szerinte 
inkább erkölcsi kérdés, hogy milyen önkormányzatot képzel el egy képviselő - ő személy 
szerint a szolgáltató/ellátó önkormányzatban hisz. Azt se szabad elfelejteni, hogy egy jól 
kialakult rendszer ez, amely megszokott és megbízható. Kár lenne megszüntetni 18 millió 
forint érdekében, ez az önkormányzat szégyene lenne. Májusban új kormány alakul, érdemes 
lenne adni egy esélyt, hátha sikerül változást elérni ebben is. Erkölcsi oldala van a kérdésnek, 
ahogy a vezetői béreket sem tartja erkölcsösnek. Szerinte a házi segítségnyújtás és az otthoni 
szakápolás közötti különbség régóta ismert a képviselők előtt. 
Varga Magdolna szerint a két ellátást nem kéne összemosni. Az otthoni szakápolás nem 
kívánságműsor, nem a beteg vagy a hozzátartozója kéri, hanem a háziorvos írja elő. Régen 
sem volt elég feladatuk, mert a háziorvos nem írta fel sokszor ezt az ellátási formát, amelyet 
komolyan szabályoznak. Emiatt kellett mindig kipótolni a béreket, gazdaságtalan volt a 
szolgáltatás. Jóléti szolgáltatás, ami eddig megtartásra került. Sok vizit a környező 
településeken volt, amely nem került finanszírozásra általuk - csak Kaposvár által. Szerinte 
észerű döntés a megszüntetés. 
Pintér Attila ezután elmondta, hogy ő beszélt a szakápolási vezetővel, aki szintén azt mondta, 
hogy régen tényleg ez volt a helyzet, amiről Varga Magdolna beszél, jelenleg azonban 
növekvő tendenciát mutat az esetek száma és a dolgozók túlterheltek. A háziorvosok jelenleg 
már keresik a szolgálatot! 
Dr. Csillag Gábor zárszóként elmondta, hogy véleménye szerint van egy fejlődési íve az 
önkormányzat által finanszírozott otthoni szakápolásnak. Volt idő, amikor nagy szükség volt 
rá (22 éve), de jelenleg már annyiféle szolgáltató van a piacon, hogy válogatni lehet. Szerinte 
az önkormányzati finanszírozású szakápolás betöltötte a feladatát, nem csak Kaposváron, az 
egész országban. Nem az otthonápolás szűnik meg, csak az önkormányzat által nyújtott 
lehetőség.  
 
Torma János ezután - mivel több hozzászólás nem érkezett - kérte a bizottság tagjait, hogy 
szavazzanak először dr. Nadrai Norbert József képviselő módosító indítványáról, amely az 
otthoni szakápolás Közgyűlés általi továbbműködtetéséről és a kaposvári országgyűlési 
képviselők közbenjárását kérve a többletforrás igény biztosítása érdekében az újonnan alakuló 
kormány segítségéért való folyamodásról szól. 
Dr. Nadrai Norbert József módosító indítványát a Népjóléti Bizottság 2 „Igen” és 6 „Nem” 
szavazattal nem támogatta.       
 

A Népjóléti Bizottság ezután szavazott az előterjesztésben szereplő eredeti határozati 
javaslatról. 
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24/2022. (IV.20.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Kaposvári Szociális 
Központ ápolási szolgálata (otthoni szakápolás) megszüntetéséről szóló előterjesztést 
megtárgyalta, a határozati javaslattal egyetértett, azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.             
 
Szavazati arány: 6 igen 
    0 tartózkodás 
   2 nem 
 
 
6. Tájékoztató az Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról 
 
A tájékoztató a jegyzőkönyv 3. számú melléklete. 
 

Pintér Attila megkérdezte, hogy mi a helyzet azzal a - heves allergiás reakciót elszenvedő -  
allergiásoknak való önadagoló "toll"-lal, amire egy korábbi közgyűlésen már rákérdezett? 
Kell-e rendeletet módosítani, hogy azok is ingyenesen hozzájussanak - például települési 
támogatás keretében -, akiknek nincs rá pénze? 
Dr. Csillag Gábor azt felelte, hogy tudomása szerint a TB 100%-osan támogatja ezt a tollat, 
ha valaki orvosi papírokkal alá tudja támasztani a szükségességét. Ez ügyben különben 
érdeklődtek az illetékes szervnél, de választ még nem kaptak.  
Dr. Nadrai Norbert József elmondta, hogy neki is feltűnt a tájékoztatóból, hogy milyen sok 
allergiás gyermek van. Ezután a jogi segítségnyújtásra kérdezett rá - kik veszik igénybe? 
Dr. Csillag Gábor elmondta, hogy pályázaton keresztül finanszírozzák és főként mindenféle 
családügyi kérdésekben veszik igénybe a tanácsadó szolgálatot. 
Dr. Nadrai Norbert József ezután a mediációs szolgáltatásra kérdezett rá. Tudomása szerint 
ilyen a Bíróságon is van. Ezek egymásra épülnek, vagy párhuzamos szolgáltatásról van szó? 
Dr. Csillag Gábor elmondta, hogy ez a folyamat három szintű. A legmagasabb szintű a 
bírósági mediátor-bíró. A tájékoztatóban szereplő mediátori szolgáltatás a legalsóbb szintet 
képviseli, amolyan családi konfliktuskezelés. 
Dr. Nadrai Norbert József ezután felvetette, hogy a tájékoztató szerint 18 főt lehetne 
foglalkoztatni a Prevenciós Csoportban, de csak 10 álláshely betöltött, ezek közül is 4 főnek 
nincsen megfelelő képesítése. 
Dr. Csillag Gábor azt felelte, hogy lehet, hogy csak ekkora létszámra van igény, az pedig, 
hogy milyen végzettséggel foglalkoztatnak - az intézményvezető kompetenciája, hogyan 
válogatja meg munkatársait.  
 
A Népjóléti Bizottság ezután a tájékoztatót megtárgyalta, és a határozatban foglaltak szerint 
döntött. 
 

25/2022. (IV.20.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az Önkormányzat 2021. 
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 
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Szavazati arány: 8 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
 
7. Előterjesztés a Népjóléti Bizottság által, az Egészségügyi és Szociális Támogatási 
Keret terhére 2022. évben kiírt pályázat elbírálásáról 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete. 
 
Dr. Nadrai Norbert József tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy az előterjesztésben szereplő 4 
szervezetből kettő nem felel meg a jogszabályi feltételeknek - a "Boldog gyermekkorért" 
Alapítvány ill. a Kaposszentjakabi Nyugdíjas Egyesület. Megemlítette azt is, hogy általában 
az igényelt összeg fele szerepel az előterjesztésben, mint megállapítandó összeg. 
Dr. Csillag Gábor elmondta, hogy igyekeztek olyan programokat támogatásra ajánlani, 
amelyek egészségügyi/szociális vonatkozásúak. 
Dr. Nadrai Norbert József erre azt felelte, hogy az általa említett két szervezet jogszerűen nem 
részesülhet ebből a keretből.  
Torma János azt javasolta, hogy a következő ülésre nézzenek utána a problémának az 
illetékesek. 
Dr. Nadrai Norbert József közölte, hogy ő azonnal szívesen a bizottság segítségére siet. A 
"Boldog gyermekkorért" Alapítvány nem regisztrált a város honlapján, pedig ezt az átruházott 
hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a Környezetvédelmi 
Alap kezeléséről szóló 51/1995.(XII.29.) önkormányzati rendelet 4. §. (7) pontja feltételként 
előírja. A Kaposszentjakabi Nyugdíjas Egyesület esetében a vonatkozó jogszabály 11.§. (2) 
pontja a mérvadó: "A Támogatási Keretből nem adható támogatás olyan célra, amely esetben 
más támogatási lehetőség az állampolgár rendelkezésére áll". Az egyesület számára a 
megfelelő támogatási keret a "Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete" lett volna. Ezután 
azt javasolta, hogy a másik két pályázó pályázata kerüljön pozitív elbírálásra. 
Dr. Csillag Gábor jegyző egyetértett, hogy ha tényleg nincs regisztrálva adott civil szervezet, 
az tényleg probléma.  
Torma János felvetette, hogy csak arról a két pályázóról szavazzanak most, akiknél nincs 
probléma. 
Dr. Nadrai Norbert József azt javasolta, hogy a Lisztérzékenyek Érdekképviseletének 
Országos Egyesülete - Somogy Megyei Csoport 100.000,-Ft-ban részesüljön.  
Torma János azt javasolta, hogy a két rendben levő pályázó az előterjesztésben szereplő 
összeggel kerüljön támogatásra, míg a két másik - problémás - pályázóra térjenek vissza a 
következő ülésen.  
Dr. Csillag Gábor hozzátette, hogy a "Boldog gyermekkorért" Alapítvány esete inkább 
adminisztratív jellegű, a következő ülésre bizonyára tudnának regisztrálni.  
 
A Népjóléti Bizottság ezután szavazott a két módosító indítványról. 
Dr. Nadrai Norbert József módosító indítványát - miszerint a Lisztérzékenyek 
Érdekképviseletének Országos Egyesülete - Somogy Megyei Csoport 100.000,-Ft 
támogatásban részesüljön  - a Népjóléti Bizottság 2 „Igen”, 1 "Tartózkodás" és 5 „Nem” 
szavazattal nem támogatta. 
Torma János módosító indítványát - miszerint az eredeti előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat 2. pontjánál csak az a) és c) pont kerüljön (eredeti összeggel) támogatásra, a b) és d) 
pontnál a következő bizottsági ülésig ne döntsenek - a Népjóléti Bizottság 8 „Igen” 
szavazattal támogatta. 
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A Népjóléti Bizottság Torma János módosító indítványának támogatásával a határozatban 
foglaltak szerint döntött. 
 

26/2022. (IV.20.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága úgy határozott, hogy 
67/2021. (XI.17.) határozat a) pontját módosítja a következők szerint:  
 
Kaposvári Lakótelepen Élők Egyesülete részére ádventi ünnepségre, valamint rászorulók 
számára élelmiszer vásárlás költségeire 50.000 Ft. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az Egészségügyi és 
Szociális Támogatási Keret terhére 2022. évben beérkezett pályázatokat elbírálta és úgy 
határozott, hogy:  

 
a) a Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete, Somogy Megyei 

Csoport részére, coeliakia rendezvény költségeire 40.000 Ft, 
b) a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete részére látássérült tagok 

számára gyógyfürdő látogatás költségeire 40.000 Ft, 
támogatást biztosít. 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az Egészségügyi és 
Szociális Támogatási Keret terhére 2022. évben beérkezett pályázatok közül az 
alábbiakban a döntést a következő Népjóléti Bizottsági ülésre elhalasztotta: 
a) a "Boldog gyermekkorért" Alapítvány Sziágyi erdei iskola program költségéire 
benyújtott pályázat, 
b) a Kaposszentjakabi Nyugdíjas Egyesület rászoruló idős tagjai részére Mária napi 
búcsú rendezvény költségeire benyújtott pályázat. 

 
Felelős:  Torma János tanácsnok 
Közreműködő:Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 
Határidő:  2022. május 30. (támogatási szerződések elkészítésére) 
 
Szavazati arány: 8 igen 
   0 tartózkodás 
   0 nem 
 

 
 

K. m. f. 
 
 
 

                Torma János                                                                                  Kárpáti Tímea 
  Tanácsnok                                                                                            Tag 

 
 


