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Jegyzőkönyv   

  
Készült a Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Kaposvár, Fő 
utca 63.- szám alatt 2012. december 6-án megtartott közmeghallgatással egybekötött 
fórumáról. 
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
Boti Tiborné elnök: A közmeghallgatással egybekötött fórumot megnyitotta. Megállapította, 
hogy a közmeghallgatással egybekötött fórumon a képviselőkön és a meghívott előadókon 
kívül más nem jelent meg, ennek ellenére kérte, az előadók tájékoztatását a szociális  
földprogrammal kapcsolatban. 
 
Budai Józsefné irodavezető: Elmondta, hogy a zöldfoglalkoztatás nem összekeverendő a 
szociális földprogrammal. A földprogramnál az állam adja a területet, vetőmagot, támogatást. 
A zöldfoglalkoztatásnál Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata parlagon lévő  
területeket adott, és megállapodást kötött a Kaposvári Kistérségi Szociális Szövetkezettel. Így 
megművelik a földet, a szövetkezet a foglalkoztató. Olyan magánszemélyek jelentkezhetnek, 
akinek nincs a tulajdonában megművelhető földterület, a család egy főre jutó jövedelme nem 
haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét, és vállalják a szerződésben 
foglaltakat. Háromszáz négyzetméteres földterületre egy éves földhasználati jogot kapnak, 
szaktanácsadást, ill. évi 3.000.-Ft-ot vetőmagra, rendkívüli szociális segély keretén belül 
(mérlegelési jogkör). Minden év január 1.-től – október 31.-ig folyamatosan benyújtható a 
kérelem. Ha a jó gazda gondosságával művelik a földet, évente hosszabbítható a szerződés. 
Ha a magánszemélyek nem végzik el az adott földterületen a munkálatokat, akkor azt a 
Kaposvári Kistérségi Szociális Szövetkezet megteszi, ellenben a földterület helyreállítási 
költségeit kiszámlázza a magánszemélyeknek.  
 
 
Kadlicskó Pál Kaposvári Kistérségi szociális Szövetkezet: Elmondta, hogy azon 
földterületek amiket a szövetkezet megkapott (5 hektár) tizenöt évig kukoricaföldek voltak. 
Ennek megfelelően vissza kellett állítani a föld termőképességét. Beszélt a start programról, 
néhány mondattal méltatta az eredményeket. 
 
Kátai Attila képviselő: Javasolta, hogy ülésükön hoznak határozatot arról, hogy 
együttműködési megállapodást kötnek a Kaposvári Kistérségi Szociális Szövetkezettel.  
 
Boti Tiborné elnök: Javasolta, hogy az együttműködési megállapodás előkészítésével Kátai 
Attila képviselőt bízzák meg. 
 

Az elnök a közmeghallgatással egybekötött fórumot lezárta. 
 

K. m. f. 
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