Módosító indítvány
Tímár Gyula, dr. Sándor Rétemé, Marschall Máté, Patthy Szabolcs és Gulyás Gergely Kristóf
képviselők „a Vándorbölcső mozgalom programhoz való csatlakozásról"
című előterjesztéséhez
a Képviselő-testület 2022. június 23-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Tímár Gyula, dr. Sándor Rétemé, Marschall Máté, Patthy Szabolcs és Gulyás Gergely Kristóf
képviselők (a továbbiakban: Képviselők) előterjesztést nyújtottak be „a Vándorbölcső
mozgalom programhoz való csatlakozásról" címmel, mely értelmében a „Vándorbölcső
mozgalom egy magyar kezdeményezésű, nemzetközi hagyományőrző-szociális mozgalom,
mely fabölcsők adományozásával kisközösségeket ösztönöz arra, hogy a gyermekeket vállaló
családoknak kiemelt figyelmet szenteljenek". Az előterjesztésben előadásra került, hogy a
Vándorbölcső mozgalmat az 1978-ban alapított Ágymester Manufaktúra cég indította 201 2ben azzal a céllal, hogy felelevenítse azt a régi hagyományt, amikor a kisbabákat még
bölcsőben ringatták és a kiságyak több nemzedéken keresztül családról családra jártak. A
Mozgalom által kitalált koncepció, hogy a létrehozott „bölcsők minden családnál pár hónapot
töltenek, amíg az a kisbabának kényelmes, majd közvetlenül vagy sorsolás után továbbadják
egy másik családnak, ahova épp újszülött érkezik".
A fentiek alapján a Képviselők az előterjesztésben arra tettek javaslatot, hogy a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete döntsön arról, hogy csatlakozik a
Vándorbölcső mozgalomhoz és egyben kérje fel a Budai Polgári Kört, hogy dolgozza ki és
folyamatosan kísérje figyelemmel a kerületi Vándorbölcső programot, tekintettel arra, hogy a
Képviselők álláspontja szerint az Egyesület alaptevékenységéhez tartozik a közösségépítés
ezen módja.
A Vándorbölcső mozgalomhoz való csatlakozás támogatása mellett fontosnak tartom, hogy
kifejezetten az I. kerületre szabott és kialakított „kerületi Vándorbölcső program" (a
továbbiakban: Program) kidolgozását és annak figyelemmel kísérését a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ lássa el figyelemmel
arra, hogy a Budapest I. kerület szociális helyzetének alapos ismeretével az intézmény
rendelkezik a legszélesebb körben, így a Program hatékony megvalósulását ezen intézmény
bevonása indokolja.
A fentikre való kérem, hogy a Képviselő-testületet, hogy Tímár Gyula, dr. Sándor Péterné,
Marschall Máté, Patthy Szabolcs és Gulyás Gergely Kristóf képviselők indítványát az alábbi
módosításokkal fogadja el!

2. Módosított döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
...12022. (....) önkormányzati határozata
a Vándorbölcső mozgalom programhoz való csatlakozásról
1.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a
„Vándorbölcső mozgalom programhoz".

2.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központot,
hogy dolgozza ki a „Vándorbölcső mozgalom program" I. kerületi működésének
keretét.Különösen a védőnői szolgálattal
valóegyüttműködésre,
acsaládok
kiválasztása, a továbbadás módjára, a babakelengye csomag tartalmára,
beszerzésének módjára.

3. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Sándor Péterné és Marshall Máté körzetes
képviselők a költségvetési rendelet 6. melléklet céltartalékok 16. során biztosított
képviselői keretüket vándorbölcső beszerzésére - 98 000 ft + ÁFA összegben - és
babakelengye beszerzésére kívánják felhasználni.
Platáridő:
Felelős:
Végrehajtásért felelős:

2022. szeptember 30.
polgármester
Budapest I. kerületBudavári
ÖnkormányzatSzociális
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
Szociális és Intézménytámogatási Iroda

és

Kunjános
képviselő

