
67/2020. (VI. 15.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati 
határozata: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 
11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus 
elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti 
Bizottságának feladat- és hatáskörét gyakorolva a bizottság tagjainak véleményét kikérve a 
következő határozatot hozta: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere az Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret 
terhére 2020. évben beérkezett pályázatokat elbírálta és úgy határozott, hogy  
 

a) a Napkerék Egyesület részére tisztálkodási szerek, higiénés eszközök költségeire 30.000 
Ft, 

b) a Rákbetegek Országos Szervezete kaposvári Viktória Klub klubtagjainak részére 
veszprémi kirándulás költségeire 40.000 Ft, 

c) Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Somogy Megyei Szervezet részére 
egészségmegőrzés, sportolási tevékenység költségeire 30.000 Ft 
 
támogatást biztosít. 

 
Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködő: Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 
Határidő:  2020. július 31. (támogatási szerződések elkészítésére) 
 
 

INDOKOLÁS 
 

Magyarország Kormánya fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország 
területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés értelmében, veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek 
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a korábbi évek gyakorlatának 
megfelelően, valamint az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a 
Környezetvédelmi Alapkezeléséről szóló 51/1995. (XII. 29.) számú önkormányzati rendeletben 
(a továbbiakban: ÖR.) foglaltak alapján 2019. évben is pályázatot írt ki a kaposvári székhelyű 
egészségügyi és szociális területen működő, társadalmi, gazdasági, civil szervezetek részére, az 
Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret terhére, 160.000 Ft összegre, a 24/2020. (II.19.) 
számú határozatával. A pályázat benyújtási határideje 2019. március 18. napja volt. 
 
A pályázat célja, hogy támogassa azokat a civil kezdeményezéseket, amelyeknek célja a 
betegségekkel, társadalmi beilleszkedési zavarokkal küzdő emberek hozzásegítése az emberhez 
méltó élethez. Támogatja továbbá azokat a programokat, melyek célja a lakosság egészségének 
megőrzése, az egészség helyreállítása, és az egészséges életmódra való ösztönzés. Támogathatók 
továbbá azok az akciók – rendezvények, táborok, kirándulások - melyek ugyanezen célok 
megvalósítását segítik elő. 
 
A pályázati kiírásra összesen 3 pályázat érkezett, valamennyi a megadott határidőn belül.  
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A támogatási összegek megállapításánál figyelembe vettem, hogy a megjelölt konkrét célok, 
programok mennyire felelnek meg a pályázati kiírásnak. A 160.000 Ft-os keretből 100.000 Ft 
kerül támogatásként kiosztásra, így 60.000 Ft marad, melyet a tartalékképzésre fordítandó 40.000 
Ft-os összeggel együtt különös méltánylást érdemlő esetben pályázaton kívüli támogatásra lehet 
fordítani. 
 
 
 
Kaposvár, 2020. június 15. 
                                   
 
                          Szita Károly     dr. Csillag Gábor 
                          polgármester             jegyző 


