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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. 

június 08-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 5 fő 

bizottsági tag jelen van, így az határozatképes.  

 

Ezután átadta a szót dr. Csillag Gábor jegyzőnek, aki tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy a 

meghívóban 2. pontként szereplő előterjesztést (Előterjesztés a pénzbeli és természetben 
nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról) törölni 

kell a napirendi pontok közül. Az eredeti előterjesztés időben elkészült, de a május 25-ei vihar 

felülírta a terveket: egy új ellátási forma került kialakításra, amely még nem nyerte el 

végleges formáját, jelenleg a polgármester előtt van vizsgálaton a módosított előterjesztés, 

ezért azt a bizottság még nem tudja megtárgyalni. A jövő heti közgyűlés előtt ezért egy 

rendkívüli bizottsági ülés megtartására lesz majd szükség. 

Ezután kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül lehetőség szerint még 

egy további előterjesztés is kerüljön megtárgyalásra a közgyűlési anyagok között:  

 

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

Előterjesztő:       dr. Csillag Gábor jegyző 

    Közreműködik:      Gróf Regina irodavezető 

 

Dr. Csillag Gábor elmondta azt is, hogy az előterjesztés még délelőtt felkerült a honlapra, de a 

levelezési rendszer hibája miatt nem mindenki kapta meg a tájékoztatást az anyag 

elkészültéről. Két opciót ajánlott: vagy megtárgyalja ezen az ülésen a bizottság úgy, hogy 

azok kedvéért, akik nem olvasták az előterjesztést, egy bővebb tájékoztatót tartanak az 

előterjesztés tartalmáról, vagy ez az előterjesztés is a következő heti rendkívüli ülésen kerül 

megtárgyalásra. 

Torma János elmondta, hogy ő elolvasta az előterjesztést, azt javasolta, hogy bővebb 

tájékoztató mellett tárgyalja most a bizottság. A bizottság többi tagja egyetértett a javaslattal, 

így ennek tudatában szavaztak a napirendről.  

 

31/2022. (VI.08.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a meghívóban szereplő 

kiküldött napirendet egy további előterjesztéssel kiegészítve (Előterjesztés a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról) és azzal a módosítással fogadta el, hogy a meghívóban 

szereplő 2. pont (Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról 

szóló 6/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról) törlésre kerül. 

 

A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete. 
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Szavazati arány: 3 igen 

     1 tartózkodás 

    0 nem 

    1 fő nem szavazott 

 
Napirend: 
 
Közgyűlési anyagok: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő:        Szita Károly polgármester 

Közreműködik:       dr. Csillag Gábor jegyző 

 

2. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról 

szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:       dr. Csillag Gábor jegyző 

    Közreműködik:      Gróf Regina irodavezető 

 

3. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban: 
Ltv.) végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

  Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

  Közreműködik:        dr. Gróf Regina irodavezető 

 

4. Előterjesztés egyedi közgyűlési döntéssel önkormányzati bérlakás kijelölése      
ügyében                                                                                                             zárt 

Előterjesztő:       dr. Csillag Gábor jegyző 

   Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző  
 

5. Előterjesztés egyedi közgyűlési döntéssel önkormányzati bérlakás kijelölése      
ügyében                                                                                                           zárt 

Előterjesztő:       dr. Csillag Gábor jegyző 

   Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző  
 

6. Előterjesztés egyedi közgyűlési döntéssel önkormányzati bérlakás kijelölése      
ügyében                                                                                                             zárt 

Előterjesztő:       dr. Csillag Gábor jegyző 

   Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző  
 

7. Előterjesztés egyedi közgyűlési döntéssel önkormányzati bérlakás kijelölése      
ügyében                                                                                                             zárt 

Előterjesztő:       dr. Csillag Gábor jegyző 

   Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző  
 

Átruházott hatáskört érintő előterjesztések:  
 

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 
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9. Tájékoztató a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ által, 2022. március, április 
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  
 

12. Előterjesztés a Nyugdíjasházban megüresedő lakások bérlőinek kijelöléséről       zárt 
 Előterjesztő:        dr. Csillag Gábor jegyző 

 Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző  
 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 
 
Torma János kérte, hogy Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens egyéb elfoglaltsága miatt 

először az őt érintő napirendeket ("Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról" valamint "Előterjesztés a Népjóléti Bizottság által, az Egészségügyi és 

Szociális Támogatási Keret terhére 2022. évben kiírt pályázat elbírálásáról") tárgyalja a 

bizottság. 

 

1. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 

 

Nagyné Horváth Mónika - Torma János kérésére - részletesen előadta az előterjesztés 

tartalmát a bizottság tagjainak.  

 

Időközben megérkezett Kárpáti Tímea képviselő tagja a bizottságnak, így a létszám 6 főre 

változott. 

 

Dr. Csillag Gábor elmondta, hogy az előterjesztésben több kategória szerepel a térítési díjak 

megállapításánál, mint eddig, amely egy pozitív változás. 

 

Torma János hozzátette: véleménye szerint ezek a módosítások nem olyan nagy arányúak, 

hogy gondot okozzanak a jogosultaknak. 

 

Ezután a Népjóléti Bizottság szavazott az előterjesztésben szereplő rendelettervezetről. 

 

32/2022. (VI.08.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) 
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önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a 

rendelettervezettel egyetértett, azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.             

 
Szavazati arány:  4 igen 

      1 tartózkodás 

     1 nem 

 

2. Előterjesztés a Népjóléti Bizottság által, az Egészségügyi és Szociális Támogatási 
Keret terhére 2022. évben kiírt pályázat elbírálásáról 
 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete. 

 

Nagyné Horváth Mónika tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy a "Boldog gyermekkorért" 

Alapítvány regisztrációja egy rendszerhiba miatt nem sikerült, ezért nem volt érvényes 

regisztrációjuk az előző előterjesztés elkészültekor. Jelenleg ez a probléma már megoldódott. 

Torma János hozzátette: az akarat megvolt az alapítvány részéről, és szerinte ez a fontos. 

 

A Népjóléti Bizottság ezután a határozatban foglaltak szerint döntött. 

 

33/2022. (VI.08.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága úgy határozott, hogy a 

67/2021. (XI.17.) határozat 4) pontját módosítja a következők szerint:  
 
Magyar Cukorbetegek Kaposvári Egyesülete részére az Egyesület 30. évfordulója 

alkalmából rendezendő program 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 "Boldog gyermekkorért" Alapítvány részére Sziágyi erdei iskola 

program költségéire 30.000 Ft támogatást biztosít. 

 

Felelős:   Torma János tanácsnok 

Közreműködő: Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 

Határidő:  2022. június 30. (támogatási szerződések elkészítésére) 

 

 Szavazati arány:  6 igen 

      0 tartózkodás 

      0 nem 

 

3. 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. 

 

34/2022. (VI.08.)  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. 
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Szavazati arány:  5 igen 

      0 tartózkodás 

     0 nem 

     1 fő nem szavazott 

 

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:  4 igen 

      1 tartózkodás 

     0 nem 

     1 fő nem szavazott 

 

4. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban: Ltv.) 
végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 

 

A Népjóléti Bizottság szavazott az előterjesztésben szereplő rendelettervezetről. 

 

35/2022. (VI.08.)  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 (a továbbiakban: Ltv.) 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 

     0 nem 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

                Torma János                                                                                  Kárpáti Tímea 

  Tanácsnok                                                                                            Tag 
 

 


