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„Nyílt ülésen tárgyalandó”

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. szeptember 30-i ülésére

Tárgy: Döntés babazászló kihelyezéséről
Érintett bizottság: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Humánpolitikai Bizottság

Tisztelt Bizottság/ Képviselő-testület!
Vécsey László országgyűlési képviselő levélben kereste meg Kistarcsa Város Önkormányzatát,
és ismertette a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom babazászlós felhívását. Képviselő
úr levelében leírta, hogy amennyiben a tisztelt Képviselő-testület dönt a babazászlók
kihelyezéséről, úgy egy zászló párt szeretne ajándékozni az Önkormányzatnak, hogy azok
kikerüljenek a Polgármesteri Hivatal épülete elé.
A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom 2020. augusztus 23-án felhívást tett közzé,
melyben arra buzdítja az önkormányzatokat, közintézményeket és magánházakat is, hogy
gólyát ábrázoló zászlóval köszöntsék az újszülött gyermekeket, megünnepelve az új élet
érkezését a családba. A felhívás lényege, hogy amelyik önkormányzat egyetért a kívánt
gyermekek megszületésével, tegye ki a polgármesteri hivatal épületére az eredetileg újszülöttes
házaknál használatos babazászlót.
A Mozgalom elnöke, Skrabski Fruzsina így fogalmazott a babazászlóval kapcsolatban: „Lassan
kezdődik az iskola, és ezért érdemes a jövőnkre koncentrálni és megünnepelni a gyerekeket!
Az egész ország és boldogságunk szempontjából is nagyon fontos, hogy megszülessenek a
kívánt gyerekek! A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalomnak ötpárti támogatottsága
van, tehát a vágyott kisbabák megszületése össznemzeti ügy, nemzeti minimum”
Az országban egyre több településen kerülnek ki a zászlók, szeptember közepén már több száz
babazászló lobog a hivatali épületeken. A mozgalomhoz csatlakozott már többek között
Budapest számos kerülete, Győr, Pécs, Szekszárd városok önkormányzatai, de láthatóak a
zászlók a Miniszterelnökség és a Pest Megyei Kormányhivatal épületein is.

A babazászlók kihelyezése annak jelzése is lenne, hogy Kistarcsa Város is kiáll a
kezdeményezés mellett, amely a családi értékek fontosságát és a gyermekek megszületését
tartja kívánatosnak.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem:

Határozati javaslat
Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a
babazászló kezdeményezést és kitűzi a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal épülete elé a kék
és rózsaszín színű babazászló párt.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Juhász István, polgármester

„A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.”
Kistarcsa, 2020. szeptember 11.
Juhász István
polgármester
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