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SAJTÓANYAG
Családbarát találkozó Sárváron
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) 2005 óta azoknak a városoknak adja át a
„Családbarát Önkormányzat” Díjat, melyek intézkedéseikkel, támogatásaikkal a családos
közösségeket erősítik és könnyebbé teszik a gyermeknevelést a hétköznapokban.
Az első díjátadó óta 35 település kapott kitüntetést. A Családbarát Önkormányzatok
Találkozója kiváló alkalmat jelent a résztvevőknek a tapasztalatcserére. A kötelező
elemeken felüli, kiemelkedően figyelemre méltó családbarát intézkedések kapcsán rövid
önkormányzati beszámolók hangzanak majd el.
A NOE kiemelt figyelmet fordít az ország népesedési helyzetével kapcsolatos gondokra, és támogatni,
bátorítani igyekszik minden olyan kezdeményezést, jó példát, amely a gyermekvállalást ösztönzi, illetve
a gyermekes családok életfeltételeinek javítását szolgálja. Ez a törekvés hívta életre 2005-ben a
„Családbarát Önkormányzat” Díjat, melyet hagyományaink szerint minden évben július 11-éhez, vagyis
a Népesedés Világnapjához kötődve adunk át.
Olyan önkormányzatok nyerik el a kitüntetést, melyek minden eszközzel támogatni igyekeznek a helyi
közösség erősödését, a generációk együttműködését, a fiatalok helyben maradását. A díjazottakra helyi
közösségeink, szakértőink tesznek a javaslatot.
A díj odaítélése kapcsán többek között olyan szempontok kerülnek mérlegelésre, mint az önkormányzat
érdemi lépései a gyermekeket nevelő családok érdekében, családbarát városfejlesztés,
akadálymentesítés, családbarát szolgáltatások, közlekedési lehetőségek, fiatal családok támogatása,
gyermekvállalást segítő programok. Ezen intézkedések mintául szolgálhatnak más önkormányzatok
számára is.

Idei kitüntetettjeink:
• Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat
• Biatorbágy Város Önkormányzata
• Gyermely Község Önkormányzata
• Újkígyós Város Önkormányzata
A díjak sajtó nyilvános átadásának ez évben július 11-én Sárvár – a NOE „Családbarát
Önkormányzat” Díjának 2013. évi egyik nyertese - ad otthont.
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Részlet a 2014-ben díjazott
4 családbarát település laudációjából
BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT
A díjat átveszi: Pokorni Zoltán polgármester
A kerület a város budai oldalának középső, főképp hegyvidéki területén fekszik. Lakossága enyhén
növekszik, több mint 56.000 lakosú. A családok számára vonzó kerület, a népességen belül a gyermekek
aránya évről-évre nő.
• Az önkormányzat 3 bölcsődéjében intézményfejlesztési program valósult meg, e bővítés része
néhány értéknövelő szolgáltatás: hosszított nyitva tartás, időszakos házi gyermekfelügyelet, a
’baba-mama klub’ foglalkozások.
• Ifjúsági Közösségi Tér működik a kerületben, mely segítő és prevenciós tevékenységet folytat
heti rendszerességű szabadtéri sportprogramok, élménypedagógiai játékok, agressziókezelést
elősegítő programok, társasjátékkör szervezésével.
• A „Mozdulj játszótér!” a Hegyvidéki Önkormányzat megbízásából létrejött programsorozat, ami
a játszótérre kilátogató családokat ügyességi és logikai játékokkal várja.
• Családi témájú kedvezmények érhetők el a Hegyvidék Kártyával 2009 óta.
• Az Oktatási és Közművelődési Iroda online ügyfélszolgálatot működtet a nevelési évben a
szülőknek.
• A 2013. évi elégedettségmérések alapján kiderült, hogy a családok magasan elégedettek a
felmért szolgáltatásokkal (bölcsődei, óvodai szolgáltatások, hivatali ügyintézés).

BIATORBÁGY
A díjat átveszi: Varga László önkormányzati képviselő (Tarjáni István polgármester úr távollétében)
Biatorbágy lakosságának növekedése gyors, jóval meghaladja a 12.000 főt. Lakossága enyhén
fiatalodik. Pest megye nyugati részén fekszik. Íme néhány, az elismert program közül:
• Az önkormányzat "Örülünk, hogy megszülettél" elnevezéssel emlékplakettet adományoz a város
szülötteinek, akiknek egyszeri 30 000 Ft-os gyermekszületési támogatást biztosít.
• Az önkormányzat létrehozója a Biatorbágyi Diákokért Közalapítványnak, valamint idén 10
millió Ft-os költségvetési keretet szavazott meg a pedagógiai tevékenység fejlesztéséhez.
• A biatorbágyi önkormányzat pályázatot hirdetett kamatmentes kölcsön és vissza nem térítendő
támogatás elnyerésére lakásvásárlás, -építés céljából.
• Az ingatlanadó értékéből az önkormányzat a családtagok száma alapján kedvezményt ad.
• Finanszírozója a méhnyakrák elleni védőoltásnak; a lisztérzékenység szűrésének.
• Előremutató intézkedés, hogy az újabb óvoda építéséhez megvásárolták a szükséges telket. A
helyi új iskola építési tervei elkészültek; a meglévő iskola iskolai célú fejlesztési tervezése
folyamatban van. A következő tanévtől a 6. évfolyamosok lovas oktatásban részesülhetnek.
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GYERMELY
A díjat átveszi: Dr. Nagy Zsolt aljegyző (Kókai Rita polgármester asszony távollétében)
Gyermely mintegy 1.500 lakosú település Komárom-Esztergom megye keleti határánál, Esztergomtól
28 km-re délnyugatra. A gyermelyi önkormányzat intézkedések sorával támogatja a családokat a
gyermekvállalásban, és a gyermekek nevelésében.
• A községben a munkanélküliség nem számottevő, a településen élők közül sokan az országosan
ismert Gyermely Zrt. vállalatcsoportnál, vagy a településen lévő több vállalkozásnál
helyezkedtek el. A község és a Gyermelyi Zrt. kapcsolata példaértékű.
• A község a fiatalok lakáshoz jutását önkormányzati telkek kijelölésével segíti, melyek a helyi
lakosok számára kedvezményesen megvásárolhatók.
• A településen házi gondozói szolgálat működik, jelzőrendszerrel kiegészítve. Az újszülött
gyermekeket a polgármester asszony külön emléklappal köszönti.
• A rászoruló családok szociális juttatásokban, tűzifában, lakhatási és étkezési hozzájárulásban
részesülnek.
• Az önkormányzat tette lehetővé a néptánc és íjászat oktatását az iskolában. Az iskola minden
osztályában van interaktív tábla, fut a ’suligyümölcs’ program, nyaranta ingyenes német
anyanyelvi tábort szerveznek.
• A jövőbeni tervek között szerepel az óvoda és a játszótér további fejlesztése, a sportcsarnok és a
községháza felújítása, ill. közös egészségügyi centrum és erdei iskola létrehozása. Színpad és
kemence építése kezdődik a főtéren. A családbarát turizmus, a helytörténeti szakkör, a telekocsi
járat és a helyi piac lehetőségének megteremtésén fáradoznak.

ÚJKÍGYÓS
A díjat átveszi: Szebellédi Zoltán polgármester
Újkígyós több mint 5.000 lakosú település Magyarország dél-keleti részén, Békéscsabától 15 km-re
fekszik. A város önkormányzatának tevékenységét a családokért, a gyermekekért, az élhetőbb
településért a közös együttműködés jellemzi.
• Az infrastruktúra kiépítettsége az egyik legjobb a térségben. A szilárd útburkolat mellett a főutat
kerékpárút kíséri az általános iskoláig, így biztosítva a gyerekek biztonságos közlekedését.
• Az önkormányzat törekszik arra, hogy a fiatalok a városban maradjanak. A város az ifjú
házasokat az első lakáshoz jutásban 150.000-300.000 Ft vissza nem térítendő összeggel
támogatja.
• Az önkormányzat ingyenes jogi tanácsadást biztosít a rászorulóknak; telente pedig ingyenes
faadományt juttat a rászorultaknak.
• Az elmúlt években új, korszerű játszóteret és műfüves pályát alakított ki az önkormányzat.
Korszerű, akadálymentes egészségház épült 2011-ben. A futballpálya felújítása jelentős
önerővel történt meg az önkormányzat részéről.
• Az óvodaépítés mellett folyamatban van az extrémpálya építése, a sportcsarnok, a mozi
felújítása és 9 önkormányzati épület energetikai felújítása. 2014-ben ivóvízminőség-javító
program indult el a településen.
Budapest, 2014. július 11.
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