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Budapest Józsefvárosi Onkormá nyzat
Képviselő-testület e számára

Előteľjesztő: Balogh Istvdn képviselő

A képviselĺĺ-testiileti ülés időpond a: f0l1. december 1 . sz. napirend

Tárgy: A Roma.Net pľojekt elvi támogatása

A napirendet lyĺklzaľt iĺlésen kell tfugya|n| a határozatlrendelet elfogadásához
egyszeťulminősítettszavazattobbségsziikséges

ElorÉszÍr o szpľvĺznll pcysÉc: Huve'Nszolc.ą.I.ľe.ľe.sl ÜcyoszrÁly E""Ä{i^./

KÉszÍrerľp: BopoR GBRcBI.y' KuI,ľunÁlls CsopoRr 
|,

PÉNzÜcylFEDEZETETlcÉľre/NtMJgĘNYtl.,lcłzoLl's: ?.á.,,- y--:_
U

JocI roNrnoI.l: $Ą
TÖnvÉNyBssÉcl nĺ,lBNÓnzÉs :

.ą. ĺpcyzor HELYETTESÍIo,q'lnoyzó

Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság véIeményezi tr

Humánszolgáltatási Buottságvéleményezi tr

Határ o zatí j av as|at a bizottság szźtmár a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testi.iletnek az e|őteriesztés megtáľgy a|źstú.

Tisztelt Képviselő.testület!

Hutiray Gyula, Budapest Fővaľos Önkormányzatźnak Városfejlesztési Főpolgáľmesteľ-

helyettese a mellékelt levélben foľdult dr. Kocsis Máté polgármesteľhez, melyben kéľi a
Józsefuárosi onkoľmányzat csat|akozásźi a Roma-Net - A Roma lakosság társađalmi

integrációj a című proj ekthez'

A Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testületének fontos a leszakadt generációk, a

mé|yszegénységben éIők feIztrkőztatása, ezért tobb tervet is elfogadott. Ezek ktjzött fontos

megemlíteni a Magdolna negyed rehabilitációs programot, melynek maľ kézze|foghatő

eredményei vannak.
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A fővaľos 2009-ben benyújtott, és 2010 júliusában elindult projektjében 2009 őta

kapcsolattartóként vesz résń. a Jőzsęfvárosi Közĺjsségi Házak Nonprofit Kft.' szélesebb
köľben ismert nevén aKesz$igyát.

Javaslom, hogy a helyi önkormányzatokól szóló 1990. évi LXV. törvény 1. $-ban kapott
fęlhatalmazás- a|apján, határozatban eľősítsiik meg, hogy a Jőzsefvárosi onkormźnyzat e|vi
támogatásttól biztosítja a Roma-Net projektet. A döntés nem jár többletkĺjltségekkel.

Kéremaza|ábbihatźrozatĺ javaslatelfogadását.

Ha.rÁnoza'Tl JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dont, hogy elvi támogatásáról biztosítja a Roma-Net - A Roma
lako s ság taľsadalmi inte grációj a címrĺ proj ektet.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2011. december 1.

A döntés végľehajtásátvégző szervezetiegység: Humánszolgáltatási Ügyosztály

Budapest, f}I I . nov ember 22.

Törvényességi ellenÓrzés :
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dr. Kocsis Máté po|gármester

Jizsefvárosi onkormányzat Po|gármesteri Hivatala
Polgárrnesteri Titkársäg
1082 Budapest Baross utca 63-67.
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Tiszte|t Polgármester Úľ!

Budapest Föváros Ön(ormányząp tn09-.beni síkeres oá|yázätot. nyujtott be az
Európai UnĹi URBAGT ll programjához és 20.10. jú|ĺusában elindult a Roma.Net * A
Roma |akosság társada.lmi integráciija cí,pťi, projekt. A projektben tsudapest

vezeteséve| kilenc Város (A|merla, uologna, Glasgow, Karvĺna, Kassa, Nagykálló,

Tonent, Udine) dolgozik együtt nemzetközi szinten és helyi szinten egyaránt. A
projeK a magyar EU elnökség során kido|gozott és elfogadott 'A nemzetĺ
romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere äaäo.ig" című. dokumentum
.prioritásai mentén fejti ki tevékenységét a Budanesten élö'cigánysáo helvzetének
javítás.a érdekében' A projekt leírását a csato|t projeĺ<t-ismertetö fĹlzet tarta|mazza.

Az URBACT |l projektek .célia helyi akciótervek e,|készítése, a megvalósítás

lehetséges forľásainak feltérkepezese. A hélyl aKcloterv e|Kesz|těse egy rigynevezett

he|yĺ támogató csoport bevonásäva| történik . a csoport tagjaĺ a készülő akcióterv
álta| érintett társadalmi szerep|ők. A helyĺ támogató csoport tagjai köiött vannąk az
illetékes lrányító Hatóságok is (HEP ĺH és RoP |H)' aminek azért'vanje|entősége,
mert a rnegtervezett akciókhoz ók tudnak forľást rendelni akár a'jelenlegi, aĘár a
.következő unÍis pt.ograrnozási időszakban. A Roma-Net projektet kĹilön figyelemmeĺ

kíséri az Európai Bĺzottság Regioná|is Po|itikai Főigazgatósága és a Fogĺalkoztatás,
Szociálís Ügyek és Társadälmi osszetańozás Főigazgatósága is.

A Roma-Net projekt az Európai Unió egyik kiemelt támogatásĺterÜletéve|fogla|kozik. és lehetőséget kíná| olyan akciók kidolgozására, amelyek jó esé||ve| oályáz|atnak
majd rnÍnd az EurinaiśżôiÍá{iś' łlap, minä az Éuropal Ŕô-gionaĺis Fei|esztési Aláp
támogatasáĺa. A Regĺoná|is Polĺtikai Főigazgatoság pĄeĺĺtunk iŕántl nÍeme|t

figyelmét jelzi, hogy a projekt tĺjbb nemzetkozi taĺá|koziján képviseltette magát, és a
nyáľ folyamán a DG Résió képviselője |átogatást tett a budapesti helyi támogató
csoport ĺjlésén és megtekintette a Magdolna-negyed rehabilitációs programot ĺs,

ĺ.
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e-maĺl: HutirayGy@budapest.ńu



A fent |eírtak a|apján nagyonorü|nénk.!.ąJó.zseíváro.g'splormál;aata csatlako.4na a'

helvi támqgati csppgtĺ|Loe'-ąq reszt Venne } sudapest á|ta| kidoĺgöťänao atcioleil
e | ĺ(észitése ben eg y ko nlĺrét akcióterĹi|ette l.

A budapesti projekt iekintetében naqvon f.onlgs e.gy akcióteľület kiielö|ése' aho| az
akciótervben kido|gozott komplox programok egy ľoszo megva|ósu|hat. Józsefvár.os
rásaĺéłď+-a programban tobb tényező miatt is' ĺdeális_ lenn9..., Egyrészt a Kerulet
fokozottan érintett a |erom|ott városi tert]|etek prob|émájában es magas "rányú roma
|akossággď rendeĺkęzik, másrészt pedig már megvalóśított o|yan. pe|daértě-kÜ

prograrygk"a-!,..m.tnJ a-M-églghapĺogram.

Az akciótervbeń nevesített akcĺók nąm íe|entenek pénzü.gvi 
-eJ.!tĺte|91ę$-sĺ99t'..?

megva|ósĺtás késöbb pĘekt a|apon zaJ|iK majcÍ, viszonr miveĺ az lrányĺto ľIatosá$ox
már az akcióterv e|készítése soľán találkoznak ezekke| a projektekke|, tanácsokka|
segíthetik a prioritásokhöz va|ó hozzá\gazÍtásukat, így je|entős mértékben nö az
esé|ye sikeres pá|yázatok kidolgozásának.

Kérem tnt, hogy pozitĺv dĺintésóvel, Józsefvárosnak a Roma-Net projekthez történő
csatlakozásáva| járuĺjon hozzá a fövárosban éló cigány származásÚ emberek
társada| m i bei l leszkedését, befog adását ető'se g ítő pľogramu nk s ikeré hez !

Budapest, 2A11 . aktiber ,,{ "

met|ékĺetek:

í' Roma-Net tájékoztató kiadvány


