
2022.07.04. DE. 7:52                   J:\work\Törzskari Iroda\Bérczi Antal\Ellenorzott kiteheto\Bizottsági jegyzőkönyvek\20220615_nep.doc           

Somlai Judit                     1. oldal, összesen: 2 

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 15-én, a kaposvári Polgármesteri Hivatal Siposs Géza termében megtartott rendkívüli 

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.  

 

A bizottság tagjai szavaztak a napirendről. 

 

44/2022. (VI.15.)  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: 
 
Közgyűlési anyagok: 
 
1. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 

6/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról 
  Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

  Közreműködik:         Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 

 

 

Napirendi pont tárgyalása: 
 

1. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 
6/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról 
 
Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 

 

Dr. Csillag Gábor jegyző pár mondatban elmondta a bizottság tagjainak, hogy az 

előterjesztésnek két lényegi része van. Egyrészt a május 25-ei vihar és jégeső okozta károk 

miatt vissza szeretnék hozni a szociális kölcsönt, mint ellátási formát, amely 2012-ben szűnt 

meg. Másrészt az elmúlt időszakban jelentősen emelkedtek a jövedelmek, míg az öregségi 
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nyugdíjminimum - ami alapja a szociális ellátásoknak - évek óta nem emelkedett. Emiatt a 

jövedelemhatárok emelése mára szükségessé vált.  

 

Ezután a Népjóléti Bizottság szavazott az előterjesztésben szereplő rendelettervezetről. 

 

45/2022. (VI.15.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a pénzbeli és 
természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) 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 
 

 


