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1. ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!
A Baptista Szeretetszolgálat 2004 óta szervezi meg országos karácsonyi adománygyűjtő akcióját az
adventi időszakban. A cipősdoboz akció gyűjtési időszaka idén november 25-én veszi kezdetét, és
december 18-án zárul. 2021-ben ötvenezernél is több cipősdobozt tudtak kiosztani rászoruló
kisgyermekek között, így tették szebbé a nélkülöző gyermekek Karácsonyát. A jelenlegi háború és
aszály miatti inflációban, valamint energiaválságban még több rászoruló családnak jelenthet nagy
segítséget a cipősdobozba zárt ajándék.
A csomagokba első sorban játék, könyv, iskolai eszköz mellett nem törékeny holmikat és nem
romlandó édességeket várnak. A doboz alját és tetejét külön be kell csomagolni, és fel kell tüntetni,
hogy milyen nemű és korú gyermeknek szánják az ajándékot. Az összegyűjtött cipősdoboz
ajándékokat a Baptista Szeretetszolgálat országos önkéntesi hálózatán keresztül juttatja el a
gyermekekhez, még az ünnepek előtt. A dobozok elsődlegesen gyermekotthonokba, nagycsaládos
szervezetekhez,
kórházakba,
fogyatékos
gyermekek
fejlesztésével foglalkozó
iskolákba,
egyesületekhez, alapítványokhoz, civil szervezetekhez kerülnek.
Tavaly az első kerületben egyetlen helyszínen

lehetett leadni az ajándékokat. A Budavári

Önkormányzat elkötelezett a rászorulók segítése mellett, ezért javaslom, hogy csatlakozzunk a
kezdeményezéshez, és együttműködve a Baptista Szeretetszolgálattal az Önkormányzat jelentkezzen
gyűjtőpontnak. A gyűjtőpontnak könnyen megközelíthetőnek kell lennie, ahol megfelelően lehetnek
tárolni az összegyűlt adományokat, ezért a

Budavári Kulturális Nonprofit Kft.-hez tartozó Márai

Sándor Művelődési Ház kijelölésére teszek javaslatot, nyitvatartási időben itt lehet gyűjteni a

cipősdobozokat egy erre kijelölt helyen. Az egész programot pedig a Népjóléti, Oktatási, Kutturális és
Sport Bizottság koordinálhatja.
Az előterjesztésnek költségvetési vonzata nincs.
A sürgősség indoka, hogy az akció gyűjtési időszaka 2022. november 25-től december 18-íg tart.
Gyűjtőpontok regisztrációjára pedig 2022. december 5-ig van lehetőség.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a
képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a javaslat megtárgyalására és annak elfogadására!
2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviseiő-testüiete .../2022. (....} önkormányzati
határozata a Baptista Szeretetszolgálat karácsonyi Cipősdoboz Akciójához történő csatlakozásról.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviseiő-testüiete úgy határoz, hogy csatlakozik a
Baptista Szeretetszolgálat karácsonyi Cipősdoboz Akciójához adomány gyűjtőpontként, melynek
helyszínéül a Mára! Sándor Művelődési Házat jelöli ki. A program lebonyolítását a Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság koordinálja.
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