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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ALPOLGÁRMESTER
Ügyiratszám: Kp/4614/2012/XII.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület (1095 Budapest, Márton utca 28.
fszt.1). azzal a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 7/2006. (III.10.) 21. § (1)
bekezdés b) pontja alapján az egyesület tevékenységét nyilvánítsa közérdekűvé, mivel az
egyesület többek között az alábbi közérdekű tevékenységeket végzi.
Oktatás
Folyamatosan és lehetőség szerint az oktatás-nevelés minden szintjén szeretnék erősíteni a
hátrányos helyzetű, köztük roma fiatalok iskolai sikerességét előmozdító programokat,
ösztöndíj-programokat, azok működtetését. A programok hatékonyságát folyamatosan
figyelemmel kívánják követni. Legalább ennyire fontosnak tartják, hogy lehetőség szerint
változtassanak a roma gyermekek iskolai megítélésén, erősíteni a szülők és az iskola közötti
kapcsolatot, ebben az egyesületnek kiemelt szerepe lehet. Az egyesület tagjai is szeretnének
részt venni olyan képzéseken, melyek a felzárkóztatási – Nemzeti Társadalmi Felzárkózási
Stratégia -, programokban való sikeres részvételüket biztosítja.
Foglalkoztatás
Szakmai képzésekkel egybekötött közfoglalkoztatási képzésekkel egybekötött programokat –
pályázati forrásból – szeretnének indítani a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű
munkanélküliek, köztük a romák, roma nők munkaerő-piaci integrációjuk érdekében.
Sport tevékenység
A sport, a játék nagyon vonzó a fiatalok számára. A nagyvilágban és már Magyarországon is
vannak erre jó példák és rendszerek és tevékenységi formák. Egy Standyfer nevű szociális
munkás arra a megállapításra jutott 1986-ban, hogy a fiatalkori bűnözés és a kábítószerkereskedés este kilenc és hajnali három óra között virágzik a legjobban, ezért ebben az idő
intervallumban elkezdett kosárlabda-meccseket szervezni a csellengő fiatalok számára. Egy
év alatt felére csökkentek a bűnözési mutatók a különböző régiókban. Az egyesület is hasonló
módon és formában szeretne hozzájárulni a Ferencvárosban élő fiatalok hasznos szabadidő
töltéséhez.
Az Egyesület Csonka Gyula elnökletével 2011. október 20. napján hatályba lépett Fővárosi
Bíróság által kiadott cégbejegyzéssel alakult. Helyiségük jelenleg még nincs, így az Egyesület
által megfogalmazott programok megvalósítását nem tudták elkezdeni. 2012. tavaszán kapott
helyiségben kezdik meg a kulturális, sport, művészeti, munkaerő-piaci felkészítésre
vonatkozó programokat.
Fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy a Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú
Egyesület tevékenysége közérdekűvé nyilvánítása ügyében dönteni szíveskedjenek.
Budapest, 2012. január 16.
Formanek Gyula s.k.
alpolgármester
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Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt,
hogy a Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület tevékenységét közérdeküvé
nyilvánítja.
Határidő: 2012. január 31.
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