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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának (a továbbiakban: Ferencváros
Önkormányzata) stratégiai célja, hogy a jól működő civil önszerveződéseket, azok előremutató
kezdeményezéseit különböző formában támogassa, részükre helyet biztosítson Ferencvárosban, így
kerülhet sor arra, hogy a Képviselő-testület az arra alkalmas munkát végzők tevékenységét
közérdekűnek nyilvánítsa.
Az Anyahajó Egyesület - Anyaközpont és családi kikötő a József Attila - lakótelepen (a továbbiakban:
Anyahajó Egyesület) 2015. november 12. napján, majd 2016. január 07. napján benyújtotta
közérdekűvé nyilvánítási kérelmét, melyet jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmaz. Az
Anyahajó Egyesület, mely első kérelme benyújtása időpontjában bejegyzés alatt állt mára
nyilvántartásba vett egyesületként a József Attila - Lakótelepen végzi tevékenységét. Az
önkéntesekből álló Anyahajó Egyesület tagjai szabadidejüket és energiájukat nem kímélve igyekeznek
a lakókörnyezetében élő családokat segítő közösségé szervezni. Céljaikat aktuális erőforrásaikhoz
mérten, együtt valósítják meg. Főbb értékeik között szerepel a civil forma megtartása, a függetlenség,
az elfogadás, az integráció erősítése.
A szervezet főbb célkitűzései:
 olyan támogató közösség szervezése, amely a gyermek fogantatásától, különösen pedig
megszületésétől segíti a gyermeket vállaló anyákat, családokat a mindennapi életvezetésben;
 olyan önsegítő közösség építése, amelynek tagjai segítik egymást, tanulnak egymástól,
feltöltődnek egymás társaságában, és megélhetik azt az álmot, hogy az anyák pontosan tudják,
mi a jó családjaiknak, és ezért együtt képesek is tenni;
 olyan anyaközpont létrehozása és működtetése, amely a közösség tagjai számára megteremti a
mindennapi találkozás lehetőségét egy állandó, saját helyen;
 a válaszkész gondoskodás, nevelés, továbbá a személyközpontú kommunikáció, valamint a
demokratikus nevelés és oktatás elveinek, módszereinek megismertetése, népszerűsítése, azok
mind szélesebb körű megvalósításának, alkalmazásának előmozdítása.
Céljai megvalósítása érdekében az Anyahajó Egyesület több programot is működtet, úgyis mint a
kéthetente megrendezendő hordozókör, a nemzedékek találkozását elősegítő horgoló kör, a
munkaerőpiacra visszatért anyák igényeit is szem előtt tartó kötő-horgolói klub, az újrahasznosítás
jegyében megvalósuló öko-kreatív klub, és számtalan az előterjesztés 2. számú mellékletében
megtalálható egyéb program.
Az Anyahajó Egyesület a leírtak szerint a jövőben közhasznú jogállást kíván elérni, melynek
érdekében az alábbiakat teljesíti:
 közösségi tér létrehozása és fenntartása (itt: a családok védelme és a családok jólétének
erősítése, a munkavállalás és a családi élet összeegyeztetésének elősegítése, gyermekvállalás
támogatása);
 anyák munkaerőpiaci reintegrációjának és foglalkoztatásának segítése;
 sport-és életmódprogramok, valamint a környezettudatos szemlélet kialakítását célzó
programok megvalósítása;
 jogvédelmi feladatok ellátása- speciális társadalmi csoportok jogainak védelme;

 lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása
Fentiek, valamint az előterjesztés mellékleteiben csatolt anyagok alapján megállapítható, hogy az
Anyahajó Egyesület céljai, valamint tevékenysége teljes mértékben találkozik Ferencváros
Önkormányzatának szándékaival, mivel a ferencvárosi közösségépítés – Ferencváros Önkormányzata
által is preferált – területén belül az ifjúságügyi-, idősügyi munkában, valamint a gyermek-, és
családsegítésben is aktívan részt vesz.
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 szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) rendelet 21.
§ (1) bekezdés b) pontja alapján a tevékenység folytatásának közérdekűvé nyilvánításához.
Fentiek alapján kérem, hogy az Anyahajó Egyesület tevékenységének közérdekűvé nyilvánításáról
dönteni szíveskedjenek.
Melléklet:
1. számú melléklet: Anyahajó Egyesület kérelme
2. számú melléklet: Beszámoló az Anyahajó Egyesület tevékenységéről
Budapest, 2016. január 11.
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

A)
Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Anyahajó Egyesület - Anyaközpont és családi kikötő a József Attila-lakótelepen tevékenységét
közérdekűvé nyilvánítja.
Határidő:
Felelős:

2016. január 28.
dr. Bácskai János polgármester
B)
Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Anyahajó Egyesület - Anyaközpont és családi kikötő a József Attila-lakótelepen tevékenységét nem
nyilvánítja közérdekűnek.
Határidő:
Felelős:

2016. január 28.
dr. Bácskai János polgármester

1. számú melléklet:

