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Tisztelt Képviselő-testület!
Kovács Ilona (székhely: 1122 Budapest, Maros u. 15. II. 35.) egyéni vállalkozó (a továbbiakban:
Kérelmező) azzal a kérelemmel fordul a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülethez, hogy tevékenységét nyilvánítsa közérdekűvé.
Kérelmező 2005. év óta végez kulturális és közösségi munkát Belső-Ferencvárosban, Ráday u. 14. fsz.
1. szám alatti üzlethelyiségben.
A Kérelmező munkáival igyekszik részt venni Ferencváros kulturális életének színesebbé tételében,
kulturális értékeinek népszerűsítésében. Az általa működtetett „Babaház” bemutatóteremben
hagyományos technikát felelevenítő kézműves foglalkozásokat tart a környékbeli fiatalok és idősek
számára.
A Kérelmező a közérdekűvé nyilvánítás reményében az alábbi tevékenységet vállalja:
-

3 kerületi óvoda számára évente két alkalommal kézműves foglalkozásokat tart, hagyományos
kézműves technikával készült termékeket és azokhoz alapanyagokat biztosít,
Ferencváros óvodáit kézműves alapanyaggal és kész termékekkel támogatja,
„A teljesség felé” idősügyi programok keretében bemutatókat, kézműves foglalkozásokat tart,
negyedévente a „Babaházban” nyílt napot tart ferencvárosi lakosok, nyugdíjasok számára,
10 % kedvezményt biztosít a Ferencváros kártya felmutatói számára,
kapcsolatot vesz fel a kerületben élő és alkotó művészekkel, velük műhelymunkában közös
kiállításokat, bemutatókat tart,
rendezvényein, megjelenéseiben az Önkormányzatot, mint Támogatót feltünteti.

A Kérelmezőnek 2015. június 30. napjáig együttműködési megállapodása (továbbiakban:
Megállapodás) volt az Önkormányzattal, melynek újbóli megkötése folyamatban van. A Kérelmező a
Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek a mai napig maradéktalanul eleget tesz. A Kérelmező
előző évi szakmai beszámolói a Humánszolgáltatási Irodán megtekinthetőek.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének 3. számú melléklete úgy rendelkezik,
hogy a Képviselő-testület minősített többséget igénylő döntése szükséges a lakások és helyiségek
bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.)
rendelet 21. §. (1) bekezdés b.) pontja alapján a tevékenység folytatásának közérdekűvé
nyilvánításához.
Fentiek alapján kérem, hogy Kovács Ilona tevékenységének közérdekűvé nyilvánításáról dönteni
szíveskedjenek.
Melléklet:
1. számú melléklet: Kovács Ilona kérelme
Budapest, 2015. november 3.
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

A)
Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Kovács Ilona tevékenységét közérdekűvé nyilvánítja.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2015. november 19.
B)
Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Kovács Ilona tevékenységét nem nyilvánítja közérdekűnek.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2015. november 19.

1. sz. melléklet

