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Ferencváros Önkormányzata 
 

      Iktató szám: 135/2015. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat a Három királyfi, három királylány mozgalomhoz történő 

csatlakozásra és a ferencvárosi babazászló bevezetésére 
 

Előterjesztő:   Kállay Gáborné alpolgármester  
 

Készítette:   Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda   
   Halmai András irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda  
  
Előzetesen tárgyalja:  Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, 2015. május 20. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bánfi Réka s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  Normatív 

  Hatósági 

 X Egyéb 

 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dr. Kopp Mária orvos, pszichológus indította el a Három Királyfi, Három Királylány 

mozgalmat. Köztudomású, hogy Magyarország népessége évtizedek óta csökken, ami 

szociális, egyben gazdasági probléma is. Magyarország fontos érdeke a születések számának 

emelkedése, a népesség növekedése. Köztudomású az is, hogy Magyarországon több 

gyermeket terveznek, mint ahány gyermek végül megszületik. A mozgalom célja, hogy a 

kívánt, tervezett gyermekek megszülessenek. Kezdeményezésére 2013-ban az öt parlamenti 

párt frakcióvezetői közös nyilatkozatot (1. számú melléklet) tettek a kívánt gyermekek 

megszületésért, alapvető célként fogalmazták meg, hogy olyan körülményeket teremtsenek a 

fiatalok számára, hogy a tervezett gyermekek megszülethessenek. A mozgalom sokrétű 

tevékenységet végez, többek között ösztönzi a családbarát munkahelyek kialakítását, 

konferenciákat, előadásokat szervez a munka és a magánélet közötti egyensúly 

megteremtésének segítése érdekében.  

Oberfrank Pál veszprémi színházigazgató kezdeményezése alapján született meg a babazászló 

ötlete, mely a mozgalom egyik elemeként arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy újszülött 

érkezett a házhoz, s ez az egész közösség számára érték, öröm. Annak a régi hagyománynak a 

felélesztését is célul tűzve ki, hogy a kisbabás otthonokat a környéken lakók néhány hétig 

segítsék a szülés után.  

Kerületünk csatlakozni kíván a mozgalomhoz. A Ferencvárosban élő kisgyermekes szülők 

részére egyedi tervezésű babazászlót kíván biztosítani, illetve a zászló használatának 

lehetőségét felajánlja a kerületi intézmények, vállalatok, vállalkozások számára is. A kerület 

óvodásai és kisiskolásai körében meghirdetett babazászló-rajzpályázatot Csányi Róza öt éves 

kislány nyerte, pólyás babát ábrázoló alkotásának felhasználásával készül a ferencvárosi 

babazászló.  

A baba érkezése után a ferencvárosi szülők a kisméretű, a lakás ajtajára helyezhető 

babazászlót ajándékba kapják, a nagyméretű babazászlót a gyermek fél éves koráig - 

legfeljebb 90 nap időtartamra - ingyenes használatba kapják azzal a kötelezettséggel, hogy azt 

közterületről jól látható helyre tegyék ki.  

További terveink között szerepel a gyermekszületéshez kötődő önkormányzati és állami 

támogatásokról tájékoztató információs füzet készítése is, mely a babazászlóval együtt kerül 

átadásra.   

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Budapest, 2015. május 11. 

Tisztelettel: 
 

Kállay Gáborné s.k. 

alpolgármester 



Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy  

 

1. csatlakozik a Három Királyfi, Három Királylány mozgalomhoz, kinyilvánítja, hogy a 

mozgalom céljával egyetért. 

 

Határidő: 2015. május 21.  

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

2. támogatja a ferencvárosi babazászló (2. számú melléklet) bevezetését, jelezve, hogy 

az újszülött gyermek érkezése az egész közösség számára öröm. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

3. a ferencvárosi újszülött törvényes képviselője, kérelemre, a nagyméretű babazászlót a 

gyermek hat hónapos koráig, legfeljebb kilencven napos időtartamra ingyenesen 

használatba kapja, amennyiben vállalja, hogy azt a lakóhelyén a közterületről jól 

látható módon kihelyezi. Egyúttal az Önkormányzat a törvényes képviselő számára 

kisméretű babazászlót ajándékoz. 
 

Határidő: folyamatos 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet 

 


