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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. 

szeptember 01-jén, 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 7 fő 
bizottsági tag jelen van, így az határozatképes.  
Torma János közölte a bizottság tagjaival, hogy dr. Nadrai Norbert József képviselő  
képviselői módosító indítványt nyújtott be, kérte, hogy az előterjesztést azzal együtt tárgyalja 
meg a bizottság. A bizottság tagjai ezután szavaztak a napirendről. 
 
46/2022. (IX.01.)  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: 7 igen 
     0 tartózkodás 
    0 nem 
 
 
Napirend: 
 
Közgyűlési anyagok: 
 
Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015. 
(II. 27.) önkormányzati 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 összefoglalta az előterjesztést. Elmondta, hogy 
Kaposváron az elmúlt 20 évben szoros szociális háló került kialakításra. A jelen időszak 
nehézségei mellett szükségessé vált ezen háló sűrűbbre szövése. Egyrészt a lakásfenntartási 
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támogatás szélesítése történhet most meg - a megállapítható támogatás összegének duplájára 
emelésével és a jövedelemhatár emelésével. Ehhez további 50 millió forint elkülönítése 
szükséges a költségvetésben, és becslések szerint 1400 háztartás válhat jogosulttá a 
támogatásra. Másrészt egy új támogatási forma megvalósítására is javaslatot tesz, amely 
célzottan a fűtési időszakban nyújt segítséget a rászorulóknak, háztartásonként havi 6 ill. 8 
ezer forinttal. Ehhez további 25 millió forintra van szükség, és becslések szerint 750 
háztartáson segíthet. Azoknak, akik ezen támogatási formára nem jogosultak, a rendkívüli 
települési támogatási keret 20 millió forintos emelésével szeretnének segíteni.  
Ezután beszélt dr. Nadrai Norbert József képviselő módosító indítványáról és közölte, hogy ő 
előterjesztőként nem támogatja azt. Véleménye szerint a rendelet szövegének módosítása 
érdemben nem változtat az eredeti előterjesztésen. Nem támogatja a 8 határozati javaslatot 
sem. 
 
Ezután dr. Nadrai Norbet József vette át a szót, aki előadta módosító indítványának lényegi 
elemeit. Elmondta, hogy az eredeti előterjesztésben az 1. §-ban a "közeli hozzátartozó" 
definiálása szükségtelen, hisz a szociális törvény már definiálja azt, míg a "tüzelőanyagnak 
minősül" megfogalmazásnál a "különösen" szó használata nem szerencsés. A jogszabály 
későbbi részében ezen fogalomra "egyéb tüzelőanyag"-ként hivatkoznak, itt a definíciónál az 
"egyéb" szó nem szerepel. Javasolja a fogalom áttételét a 36/F.§.-ba. 
A rendeletmódosítás 2. §-ban a százalékos megfogalmazás helyett konkrét összegek 
használatát javasolja, amire a jelenlegi hiperinfláció miatt van szükség. A nyugdíjminimum 
14 éve nem nőtt, az ehhez való arányítást nem tartja elfogadhatónak, és a jövedelemhatárokat 
időnként felül kellene vizsgálni. 
Az Időszaki Fűtési Támogatásnál az időszakot javasolja kibővíteni október és április 
hónapokkal. Két technikai javaslata is van: utalásnál a "kezeihez" megfogalmazás nem 
szerencsés, hisz a támogatási összeget bankszámlára is lehet utalni, így az kerüljön ki a 
szövegből. Továbbá véleménye szerint az "előre fizetős mérő" hivatalos megnevezését 
kellene használni. 
Az éves keretösszeg meghatározásának kikötését feleslegesnek tartja, a forrás ennél a 
támogatásnál legyen felülről nyitott. A rendelet hatályát augusztus 01-túől való megállapítását 
is javasolja. 8 határozati javaslata a takarékosságról szól, hogy legyen keret a támogatás 
finanszírozására. 
 
Dr. Csillag Gábor jegyző válaszában elmondta, hogy nem osztja a képviselő véleményét. A 
szociális rendeletben minden ellátást a nyugdíjminimumhoz kötnek, nincs értelme egy ellátási 
formánál ettől eltérni. Véleménye szerint az új fogalmakat is definiálni kell, ahogy azt 2015 
óta minden rendeletmódosításnál megtörténik. Az előre fizetős mérő megfogalmazása 
szociális szempontból irreleváns, a jogi bizottságon lenne értelme erről beszélni. 
 
Pintér Attila képviselő tagja a bizottságnak ezután kérdésként feltette: az előterjesztő miért 
novembertől márciusig határozta meg a fűtési időszakot? És ténylegesen 750 háztartás fogja 
igényelni a támogatást?        
 
Sovány Tamás Tiborné Varga Anita, a Szociális Iroda vezetője elmondta, hogy ez a szám egy 
becslés, előre senki sem tudja, mekkora lesz az érdeklődés a támogatás iránt. Februárban 
tervezi a rendelet felülvizsgálatát, hiszen a Kormány is decemberig határozta meg a jelenlegi 
árakat, utána nem tudni, mi lesz. Februárban már több információja lesz, hogy hány olyan 
háztartás van Kaposváron, akik önhibájukon kívül átlag felett fogyasztanak. Jelen 
előterjesztéshez a jelenlegi lakásfenntartási támogatásban részesülőket tudta csak 
megvizsgálni, hogy ők túllépik-e az átlagot.  
 
Pintér Attila ezután megkérdezte, tényleg 1000-1200 háztartás használ szilárd fűtőanyagot? 
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Sovány Tamás Tiborné Varga Anita elmondta, hogy kiindulási alapnak a 2018-as téli 
rezsicsökkentés adatait vette, akkor 1000-1200 ilyen háztartás volt, de számára pontosabb 
adat nem ismert.  
 
Pintér Attila ezután megkérdezte, van arról adat, hány háztartás fűthet fával Kaposváron?  
 
Dr. Csillag Gábor elmondta, hogy ilyen adat nem áll rendelkezésre, hisz az utóbbi időben 
arról szólnak a hírek, milyen sok háztartás áll át fafűtésre, ezért nem lehet tudni, mi várható a 
jövőben. A fűtési szezonra vonatkozó korábbi kérdésre pedig elmondta, hogy ez egy 
jogalkotói kérdés, ki mit definiál: a Kormány október 15. napját definiálta, ebben a 
rendeletben november 01. napját határozták meg a fűtési szezon kezdetének.  
 
Pintér Attila ezután határozati javaslatot tett. Elmondta, hogy fontos a város 
energiahatékonyságának növelése. A lakosság szintjén célszerű volna az önkormányzatnak 
vizsgálni a lehetőséget, hogy minden háztartásban le lehessen cserélni az izzókat 
energiatakarékosra. Több önkormányzat megfontolja ezt a kérdést, Kaposvárnak követnie 
kellene a példát.  
 
Dr. Csillag Gábor azt felelte, hogy ez az ügy már folyamatban van.  
 
Ezután a Népjóléti Bizottság szavazott dr. Nadrai Norbert József képviselő 
rendeletmódosításáról és 8 határozati javaslatáról, Pintér Attila határozati javaslatáról majd az 
eredeti előterjesztésben szereplő rendelettervezetről. 
 
Dr. Nadrai Norbert József képviselői módosító indítványában szereplő rendelettervezet a 
Népjóléti Bizottság 2 „Igen”, 0 „Tartózkodás” és 5 „Nem” szavazattal nem támogatta. 
Dr. Nadrai Norbert József képviselői módosító indítványában szereplő 1. határozati javaslatot 
a Népjóléti Bizottság 2 „Igen”, 0 „Tartózkodás” és 5 „Nem” szavazattal nem támogatta. 
Dr. Nadrai Norbert József képviselői módosító indítványában szereplő 2. határozati javaslatot 
a Népjóléti Bizottság 2 „Igen”, 0 „Tartózkodás” és 5 „Nem” szavazattal nem támogatta. 
Dr. Nadrai Norbert József képviselői módosító indítványában szereplő 3. határozati javaslatot 
a Népjóléti Bizottság 2 „Igen”, 0 „Tartózkodás” és 5 „Nem” szavazattal nem támogatta. 
Dr. Nadrai Norbert József képviselői módosító indítványában szereplő 4. határozati javaslatot 
a Népjóléti Bizottság 2 „Igen”, 0 „Tartózkodás” és 5 „Nem” szavazattal nem támogatta. 
Dr. Nadrai Norbert József képviselői módosító indítványában szereplő 5. határozati javaslatot 
a Népjóléti Bizottság 2 „Igen”, 0 „Tartózkodás” és 5 „Nem” szavazattal nem támogatta. 
Dr. Nadrai Norbert József képviselői módosító indítványában szereplő 6. határozati javaslatot 
a Népjóléti Bizottság 1 „Igen”, 2 „Tartózkodás” és 4 „Nem” szavazattal nem támogatta. 
Dr. Nadrai Norbert József képviselői módosító indítványában szereplő 7. határozati javaslatot 
a Népjóléti Bizottság 1 „Igen”, 2 „Tartózkodás” és 4 „Nem” szavazattal nem támogatta. 
Dr. Nadrai Norbert József képviselői módosító indítványában szereplő 8. határozati javaslatot 
a Népjóléti Bizottság 2 „Igen”, 0 „Tartózkodás” és 5 „Nem” szavazattal nem támogatta. 
 
47/2022. (IX.01.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága Pintér Attila képviselő 
határozati javaslatára úgy határozott, hogy Kaposvár város energiahatékonyságának növelése 
érdekében kerüljön kidolgozásra egy munkaanyag a Közgyűlés részére arról, hogy minden 
kaposvári háztartás le tudja cserélni izzóit energiatakarékos izzóra. 
 
Felelős: dr. Csillag Gábor 
Határidő: 2022. november 24. 
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Szavazati arány: 4 igen 
     2 tartózkodás 
    1 nem 
 
 
48/2022. (IX.01.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a pénzbeli és 
természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a rendelettervezettel egyetértett, 
azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.             
 
Szavazati arány:  7 igen 
      0 tartózkodás 
     0 nem 
 
 

 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

                Torma János                                                                                  Nagy Attila 
  Tanácsnok                                                                                            Tag 

 
 


