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Előterjesztő: Balogh Istvdn képviselő

A képviselő-testületi ülés időpontj a:2011. december 15. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat a Roma.Net pľojekt akciĺóteľiiletének kijeltiléséľe
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Humánszolgáltatási Bizottság vé|eményezi tr

Határ ozati j av as|at a bizottsźĘ számár a:

A Humánszolsáltatási Bizottsás iavasolia a Kéoviselő-testületnek az e|őteriesztés mestársvalását

Tisztelt Képviselő.testiilet!

A Jőzsefvtrosi onkoľmányzat Képviselő-testülete a 478l20L1. (XII.01.) szźtműhatáĺozatźlbarl
elvi támogatásaľól biztosította a Roma-Net _ A Roma lakosság társadalmi integrációja
elnevezésű projektet, valamint felkérte a polgaľmesteľt, hogy a2011. decembeľ 15-i ülésre
hatérozza meg a progfam akciótertiletét.

A Roma-Net projekt egy kilenc európai vĺárost tömĺjľítő partneri együttmfüödés, amely azza|
az elhatáľozással jött létre, hogy eszközöket találjon a varosi roma kcĺzösségek
kirekesztettsége ellen. A Roma-Net paľtnerek közĺĺs célja és egytittes szándéka az, hogy a
tapasńalatok megosztásźna|, szakmódszeľek kidolgozásáva| és jó gyakorlatok terjesztésével
fejlesszék a ľoma és a k<imyező kĺiztjsségek k<izötti kohézíőt.

A projekt céljainak leginkább Józsefuaľos Magdolna-negyede és azorczy-negyed felel meg.
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A helyi önkoľmányzatok'ľől' szőIő 1990. évi LXV. tĺirvény 2. $ (3) bękezdése alapján
javaslom, hogy a Magdolna-negyedet és az orczy-negyedet jel<iljtik ki a Roma-Net pľojekt
akcióteruletének. Javaslom, hogy a tárgyalások lebonyolítására a Kesztyíigyĺíľi Tanácsadó
Testiiletet kéľj iik fel.

Kéremazalttbbihatározatiiavaslatelfosadását.

Ha'rÁnoza,Tl JAvASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Magdolna-negyedet és az orczy-negyedet javasolja a Roma-Net projekt
akcióteľtiletének.

2. felkéri aKesztyugyáriTanácsađó Testii|ętętaz esetleges tárgyalások lebonyolítására,
melyek eređményéről a képviselő-testĹilet d<jnt.

Felelős: 1. pont esętében: polgármester
2. pont esetében: a J őzsefv źrosi Köz<jss égi Házak NonproÍit Kft . ügyvezetőj e

Hatĺĺridő: 1. pont esetében: 2011. december 15.

2. pont esetében: tárgyalások fiiggvényében

A diintés végrehajtását végző szeľvezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály,
Jĺózs efu áľo s ĺ Kiizii s s é gi H:á.zak N o np ľo f it Kft.

Budapest, 20II. đecember 5.
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