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Ügyiratszám: Kp/1556-1/2014/XII.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Közért Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) a 2005. év óta végez szociális és közösségi
munkát Középső- Ferencvárosban. A 2009. évtől működtet Ifjúsági Irodát, amely jogi,
pszichológiai, álláskeresési tanácsadást nyújt heti rendszerességgel, valamint szabadidős
programokat szervez prevenciós céllal a környékbeli fiatalok számára.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete 381/2011. (XII. 07.) számú határozatával úgy döntött,
hogy az Egyesület tevékenységét közérdekűvé minősíti, valamint a Gazdasági Bizottság
hatáskörét eseti jelleggel elvonja és részükre a Bp. IX. Tűzoltó u. 33/A. fszt. II. sz. alatti
helyiségcsoportot – a helyiség megüresedését követően - megszerzési díj fizetése nélkül,
határozott időre 2015. december 31. napjáig szólóan biztosítja, együttműködési megállapodás
megkötése mellett. Fentieknek megfelelően az együttműködési megállapodás megkötésére
2013. március 20. napján került sor. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az
Egyesület a megítélt kedvezményes bérleti díjat rendszeresen megtéríti.
Az Egyesület a 2012. évben indította be a Romani Platni projektet, amelynek fókuszában az
antidiszkriminációs foglalkoztatás áll. A gyakorlatban egy roma közösségi étterem valósul
meg, ahol a környéken élő, hátrányos helyzetű asszonyok főznek hetente egy alkalommal.
Ezen projektet szeretné fejleszteni az Egyesület egy rendszeresen nyitva tartó „Bodagozó”
létrehozásával.
A
Bodagozó
elsősorban
töltött
bodag
(egy
tradicionális
roma kenyér) előállításával, valamint árusításával foglalkozna, és a helyi fiatalok számára
nyújtana rendszeres pénzkereseti lehetőséget, valamint, tekintettel arra, hogy non-profit
jelleggel működne, az Ifjúsági Iroda szolgáltatásainak fenntartásához járulna hozzá. A
helyiséget a hatóságok előírásait betartva alakították ki úgy, hogy az képes legyen a fenti
tevékenység ellátására (2. számú melléklet).
A 2011. évben kötött bérleti szerződésük alapján a helységet szociális tevékenység/iroda
funkcióra használhatja az Egyesület, amely kérelmezte ennek a funkciónak kibővítését (1.
számú melléklet).
Az Egyesület kérelmezte székhelyének fenti címre való bejegyeztetését, valamint a közérdekű
tevékenység kibővítését, amelynek alapján a szociális tevékenység/iroda funkció
helyett szociális tevékenység/élelmiszer előállítás/kereskedelmi tevékenység megnevezés
kerülne az Egyesület, valamint az Önkormányzat közötti bérleti szerződésbe.

A Közért Egyesület közérdekű tevékenysége kiegészülve a fentiekkel:
-

A Középső Ferencvárosban és környékén élő emberek életminőségének javítása,
közösségi tevékenységek támogatása, közösségi tér létrehozása, fenntartása,

-

Civil Műhely létrehozása,

-

Ifjúsági információs pont létrehozása,

-

Élelmiszer előállítás, valamint kereskedelmi tevékenység Romani Platni projekt
keretében.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének 5. függeléke az
alábbiakról rendelkezik. A Képviselő-testület minősített többséget igénylő döntése szükséges
a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes
szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) (továbbiakban: vagyonrendelet) rendelet alapján
tevékenység folytatásának közérdekűvé nyilvánításához. A vagyonrendelet 21. § (1) b. pontja
értelmében a Gazdasági Bizottság döntése alapján, ha a tevékenység folytatását a Képviselőtestület minősített többséggel közérdekűnek nyilvánítja, vagy kiemelten közhasznú
tevékenységet folytató szervezeteknek a vagyonrendeletben meghatározott forgalmi
értékhatárig pályázat nélkül adható bérbe helyiség.
Fentiek alapján kérem, hogy a közérdekűvé tevékenység kibővítése vonatkozásában dönteni
szíveskedjenek.
Melléklet:
1. számú melléklet: Az Egyesület kérelme
2. számú melléklet: A helyiségről készített fotók
Budapest, 2014. január 13.

Formanek Gyula s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Közért Egyesület közérdekű tevékenységét kibővíti, így az együttműködési
megállapodás, valamint a bérleti szerződés módosítását követően a továbbiakban
szociális tevékenységet/élelmiszer előállítást/kereskedelmi tevékenységet végezhet a
kedvezményes bérleti díjú helyiségben.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 30 nap a szervezet tájékoztatására

2. felkéri Polgármester Urat az együttműködési megállapodás, majd a bérleti szerződés
módosítására.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

1. számú melléklet

2. számú melléklet

