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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 14-én, 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.  

Ezután tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy a meghívóban 5. pontként szereplő előterjesztést 

(Előterjesztés fogorvosi ügyeleti szerződésekről) törölni kell a napirendi pontok közül, 

mivel az előterjesztés nem készült el. Ezután megkérdezte a bizottság tagjait, hogy sikerült-e 

mindenkinek átnéznie a meghívóban 4. pontként szereplő előterjesztést (Előterjesztés 

önkormányzati rendeletek hatályosulásáról), amely csak a mai napon került fel a honlapra. A 

jelenlevők igennel feleltek kérdésére. Torma János elmondta azt is, hogy a meghívóban 2. 

pontként szereplő előterjesztéshez (Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó 

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

módosításáról) képviselői módosító indítvány érkezett. 

Ezután szavaztak a napirendről. 

 

49/2022. (IX.14.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a meghívóban szereplő 

kiküldött napirendet azzal a módosítással fogadta el, hogy a meghívóban szereplő 5. pont 

(Előterjesztés fogorvosi ügyeleti szerződésekről) törlésre kerül. 

 

A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete. 

 

Szavazati arány:  8 igen 

      0 tartózkodás 

     0 nem 

 
Napirend: 
 
Közgyűlési anyagok: 

 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 

költségvetési rendelet módosításáról 
  Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

   Közreműködő: 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:       Balogh Beáta igazgató 
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3. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2023. évi 
fordulóhoz való csatlakozásról 

  Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 

  Közreműködik:       Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 

 

4. Előterjesztés önkormányzati rendeletek hatályosulásáról 
  Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

  Közreműködik:        dr. Gróf Regina irodavezető 

 

5. Előterjesztés fogorvosi ügyeleti szerződésekről 
  Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

  Közreműködik:        dr. Gróf Regina irodavezető 

 

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 kijelölésének 
elutasítása ügyében                                                                                                   zárt 

Előterjesztő:       dr. Csillag Gábor jegyző 

   Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző  
 

Átruházott hatáskört érintő előterjesztések:  
 

8. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2023. évi munkatervéhez 
(szóbeli) 
               Előterjesztő:  Torma János tanácsnok 

 

9. Tájékoztató a Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány 2021. évi működéséről                                                                 
 Előterjesztő:  Dér Tamás alpolgármester 

  Közreműködik:      dr. Gróf Regina irodavezető 

 

10. Előterjesztés a Kaposvári Szociális Központ szakmai programjának és 
mellékleteinek elfogadásáról 
               Előterjesztő:  Torma János tanácsnok 

 Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető  

 

11. Tájékoztató a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ által 2022. május, június és 
július hónapban kifizetett krízistámogatásokról                                                 zárt       

 Előterjesztő:       dr. Csillag Gábor jegyző 

  Közreműködik:      dr. Gróf Regina irodavezető 

 

12. Előterjesztés a gyógyszertámogatások és gyógyászati segédeszközök támogatása iránt 
benyújtott kérelmekről                                                                                           zárt 

   Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző  

  Közreműködő: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző  
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13. Előterjesztések önkormányzati bérlakásban élők bérleti jogviszonyának  
         hosszabbításáról                                                                                           zárt 

 Előterjesztő:       dr. Csillag Gábor jegyző 

 Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 

 
14. Előterjesztés a megüresedett önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére 

2022. június 15. és 2022. június 29. között benyújtott pályázatok elbírálásáról                                    
                                                                                                                            zárt 

 Előterjesztő:       dr. Csillag Gábor jegyző 

  Közreműködik:      Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 

 

15. Javaslat a Közgyűlés által adományozott kitüntetésekre (szóbeli)                          zárt 
                Előterjesztő:  Torma János tanácsnok 

 
 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításáról 
 
Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 

 

Pintér Attila képviselő az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy látta, hogy elkészült a 

közvilágítást vizsgáló pályázat. Mikor lesz ennek eredménye? A Takáts Gyula Könyvtárnak 

miért van szüksége jogi képviselőre? Kommunikációs tanácsadó dolgozik polgármesteri 

megbízottként - ki ő? 

 

Dr. Csillag Gábor jegyző azt felelte, a kérdésekre fordított sorrendben válaszolna. A 

kommunikációs tanácsadó Szekeres-Marno Alán. A Könyvtár esetében arról van szó, hogy 

egy nagy per van folyamatban a könyvtár és számos munkavállalója között. Mivel sok 

munkavállaló érintett és az ügyeket a bíróság külön-külön kezeli, ez egy elhúzódó, 

többszereplős jogvita, amelyet egyedül az önkormányzat jogásza már nem tud kezelni - 

sokszor egy időben több helyen kellene lennie. A közvilágításról elmondta, hogy a tanulmány 

elkészült. Ebből az derült ki, hogy valahol megfelelő a közvilágítás, ahol pedig nem, ott sem a 

fényerővel van probléma, hanem a környezettel - pl. fák lombkoronája takarja a lámpatestet. 

A Kontrássy utcában van olyan probléma, hogy úgy lett a lámpasor kialakítva, hogy nem esik 

a fénye a járdára.  

Torma János hozzátette, hogy sok a panasz az E.on felé is, ő maga is hónapok óta viaskodik 

egy konkrét ügyben. 

Pintér Attila megkérdezte: van a városnak terve, hogyan oldja meg a problémát?  

Dr. Csillag Gábor elmondta, a tanulmány jó kiindulópont, hogy nekilássanak a javításnak. 

Van 1-2 helyszín, ahol nem lesz egyszerű megoldást találni - pl. a Táncsics Gimnázium előtt. 

 

Ezután a Népjóléti Bizottság szavazott az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokról, 

valamint a rendelettervezetről. 

 

50/2022. (IX.14.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az önkormányzat 2022. 
évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló 

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

Közgyűlésnek. 
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Szavazati arány:  7 igen 

      0 tartózkodás 

     1 nem 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az önkormányzat 2022. 
évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló 

előterjesztést megtárgyalta, a rendelettervezettel egyetértett, azt elfogadásra javasolja a 

Közgyűlésnek.             

 
Szavazati arány:  6 igen 

      1 tartózkodás 

     1 nem 

 

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

 

Dr. Csillag Gábor elmondta, hogy októbertől 20%-os normaemelésre tesz javaslatot az 

előterjesztésben. 

 

Dr. Nadrai Norbert József képviselő előadta az előterjesztéshez kapcsolódó módosító 

indítványát, melynek lényege, hogy függesszék fel a jelenleg futó egyes - nem olyan fontos - 

beruházásokat, és ebből az összegből finanszírozzák a 63,3 millió forintot. Elmondta azt is, 

hogy 20%-os emelés van, egyes tételeknél látszik is az emelés mértéke, de nem összegezték 

az előterjesztésben, hogy ez mekkora többletkiadást jelent a családoknak. Nem érti, hogy 

amíg a pandémia alatt nem lehetett emelni, addig a jelenlegi hiperinfláció mellett plusz 

kiadásokkal terhelik a családokat. 

Dr. Csillag Gábor erre a felvetésre közölte, hogy Nadrai képviselő téved, az előterjesztésben 

szereplő 63,3 millió forint az önkormányzat plusz terhe, ezt nem hárítják át. Az ingyenes és 

50%-os étkezési díj kedvezmény a továbbiakban is megmarad az érintettek részére, azt pedig 

nem lehet kiszámolni, hogy egy-egy családban mekkora lehet a plusz kiadás, hiszen ez attól 

függ, hogy milyen gyakorisággal, melyik étkezést veszik igénybe.  

Pintér Attila hozzátette, hogy véleménye szerint is kissé félreértésre ad okot az 

előterjesztésben az a mondat, amely a 63,3 millió forintot említi.  

Dr. Csillag Gábor közölte, hogy a mondat kiragadva lehet, hogy félreérthető, de a 

szövegkörnyezetében teljesen érthető. 

 

Ezután szavaztak dr. Nadrai Norbert József képviselői módosító indítványában szereplő 

határozati javaslatról és rendelettervezetről. 

Dr. Nadrai Norbert József képviselői módosító indítványában szereplő határozati javaslatot a 

Népjóléti Bizottság 2 „Igen”, 0 „Tartózkodás” és 6 „Nem” szavazattal nem támogatta. 

Dr. Nadrai Norbert József képviselői módosító indítványában szereplő rendelettervezetet a 

Népjóléti Bizottság 2 „Igen”, 0 „Tartózkodás” és 6 „Nem” szavazattal nem támogatta. 

 

Ezután a Népjóléti Bizottság szavazott az előterjesztésben szereplő rendelettervezetről. 

 

51/2022. (IX.14.)  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:  6 igen 

      0 tartózkodás 

     2 nem 

      

3. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2023. évi 
fordulóhoz való csatlakozásról 
 
Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 

 

Sovány Tamás Tiborné Varga Anita, a Szociális Iroda vezetője elöljáróban elmondta, hogy 

időközben megjelent az idei ütemterv. Az előző évekhez hasonló, változás nem történt a 

feltételekben. A csatlakozásra nagyon rövid idő áll rendelkezésre. 

 

A Népjóléti Bizottság szavazott az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokról. 

 

52/2022. (IX.14.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2023. évi fordulóhoz való csatlakozásról szóló 

előterjesztést megtárgyalta, határozati javaslatokkal egyetértett, azt elfogadásra javasolja a 

Közgyűlésnek.             

 
Szavazati arány:  8 igen 

      0 tartózkodás 

     0 nem 

 

4. Előterjesztés önkormányzati rendeletek hatályosulásáról 
 
Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 

 

Dr. Csillag Gábor az előterjesztéshez kapcsolódóan elmondta, hogy a tíz rendeletből egy (a 

lakáscélú rendelet módosítása) érinti a Népjóléti Bizottságot, ezért kell az előterjesztést ennek 

a bizottságnak is megtárgyalnia. Az előterjesztés lényege bizonyos hibák javítása. Időnként 

előfordulnak olyan esetek, amelyek korábban nem fordultak elő, ekkor merülnek fel 

hiányosságok egyes rendeletekkel kapcsolatban. Most egy helyi támogatással kapcsolatos 

ügyben (a helyi támogatást korábban igénybe vevők válnak) merült fel - hatáskört érintő - 

nem egyértelmű szabályozás, ezt javítják.  

 

A Népjóléti Bizottság szavazott az előterjesztésben szereplő rendelettervezetekről, valamint a 

határozati javaslatról. 

 

53/2022. (IX.14.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az önkormányzati 
rendeletek hatályosulásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a rendelettervezetekkel 
egyetértett, azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.             

 
Szavazati arány:  7 igen 

      0 tartózkodás 

     0 nem 
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     1 nem szavazott 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az önkormányzati 
rendeletek hatályosulásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, határozati javaslattal 
egyetértett, azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.             

 
Szavazati arány:  7 igen 

      0 tartózkodás 

     0 nem 

     1 nem szavazott 

 

5. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2023. évi munkatervéhez  
 

Dr. Nadrai Norbert József javasolta, hogy a Közgyűlés februári munkatervébe kerüljön be egy 

olyan előterjesztés, amely arra vonatkozna, hogy minden olyan rendeletet, amely jogosultsági 

szinteket tartalmaz, vizsgáljanak felül az infláció emelkedése miatt.  

Dr. Csillag Gábor erre elmondta, hogy a szociális rendelet módosításának aktuális 

előterjesztésében már szerepel, hogy jövő februárban felül lesz vizsgálva, ezért ezt külön 

javasolni nem szükséges.  

Dr. Nadrai Norbert József kiemelte, hogy ő minden rendeletre gondol, nem csak a szociálisra. 

Ezután szavaztak dr. Nadrai Norbert javaslatáról, amelyet a Népjóléti Bizottság 2 „Igen”, 6 

„Tartózkodás” és 0 „Nem” szavazattal nem támogatta. 

 

Ezután szavaztak arról, hogy a Népjóléti Bizottság a Kaposvár Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének 2023. évi munkatervéhez javaslattal nem él. 

 

54/2022. (IX.14.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Közgyűlés 2023. évi 

munkatervére javaslattal nem élt.  

 

Szavazati arány:  6 igen 

      1 tartózkodás 

  1 nem 

 

6. Tájékoztató a Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány 2021. évi működéséről                                                                                             
 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete. 

 

55/2022. (IX.14.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Kaposi Mór Megyei 

Kórházért Alapítvány 2021. évi működéséről szóló tájékoztatót az előterjesztés melléklete 

szerint elfogadja. 

 

Felelős:   Dér Tamás alpolgármester 

Közreműködő: Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 

Határidő:  azonnal (közlés) 

 

Szavazati arány:  8 igen 

      0 tartózkodás 

    0 nem 
  



2022.09.19. DE. 9:33                   J:\work\Törzskari Iroda\Bérczi Antal\Ellenorzott kiteheto\Bizottsági jegyzőkönyvek\20220914_nep.doc           

Somlai Judit                     7. oldal, összesen: 7 

 

7. Előterjesztés a Kaposvári Szociális Központ szakmai programjának és mellékleteinek 
elfogadásáról 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete. 

 

Torma János köszöntötte Turnár Jánosnét, aki az anyagot összeállította.  

 

Dr. Nadrai Norbert József először megköszönte Turnár Jánosné munkáját, majd megemlítette, 

hogy az anyagban az otthoni szakápolás nem szerepel. Lehet tudni arról valamit, hogy az 

eddigi szakápolókkal mi történt? 

Turnár Jánosné elmondta, hogy ketten vállalkozók lettek, egy fő visszatért Budapestre 

dolgozni, egy szakápoló pedig egészségi állapota miatt még nem keresett munkát. Szükség 

esetén természetesen tudnak majd neki munkát biztosítani. 

Pintér Attila kijelentette, hogy ő is pont a szakápolók sorsára szeretett volna rákérdezni. Ezek 

szerint senki sem oda ment dolgozni, amit a korábbi előterjesztésben "jósoltak"? 

Turnár Jánosné azt felelte, hogy tudták volna őket visszafoglalkoztatni, de nem volt rá 

szükség. 

Pintér Attila ezután közölte Turnár Jánosnéval, hogy a kialakult helyzet miatt tartózkodni fog 

a szavazástól, de ez nem a személye ellen szól. 

 

56/2022. (IX.14.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 

A Kaposvár Megyei Jogú Város Népjóléti Bizottsága a Kaposvári Szociális Központ szakmai 

programját a csatolt mellékleteivel együtt elfogadja. 

 

Felelős:  Torma János elnök 

Közreműködő: Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 

Határidő:  azonnal (közlés) 

 

Szavazati arány:  6 igen 

      2 tartózkodás 

    0 nem 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

                Torma János                                                                                  Kárpáti Tímea 

  Tanácsnok                                                                                            Tag 
 

 


