
Budapest Főváros XVI. kerület   

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete Családbarát Ön kormányzat Díjat adományoz 
Budapest F őváros XVI. kerületi Önkormányzatának. 

Kertvárosi településük Budapest észak-keleti részén terül el, a Szilas patak két partján, a 
Pesti-síkság és a Gödöllői-dombság találkozásánál. Az önkormányzat elkötelezett 
családbarát működésével kapcsolatban; 2009-ben már elnyerték a NOE által alapított 
Családbarát Önkormányzat címet.  

2009 óta további családbarát intézkedések, programo k és fejlesztések sora valósult 
meg. Minden évben egy óvoda és egy iskola kerül fel újításra. Az elmúlt évek során két 
uszoda épült a kerületben és egy családi strand nyi totta meg kapuit. Több iskola 
udvarán m űfüves focipálya létesült. 

A Sashalom városközpont rehabilitációja keretében kialakított Havashalom Szabadid ő Park  
várja a családokat. A Hermina Sportpark  mozgási lehetőséget jelent nemcsak a 
gyerekeknek, de szüleiknek is. 5 km új kerékpárutat adtak át a Hermina Sportparktól a 
Simongát utcáig. Birkózó és vívó csarnokot  létesítettek az Erzsébet-ligetben. 

Minden nagycsoportos óvodást kivisznek a kerület Természetvédelmi területére, a Naplás-
tóhoz. Iskolásoknak rendszeresen szerveznek környezetvédelmi versenyt. 

Folytatódik a Ligeti Baba-mama Klub, az ingyenes gyermekgondozási tanfolyam és a 
babamasszázs tanfolyam. A polgármesteri hivatal 2011-ben és 2014-ben családbarát 
munkahely címet nyert. Kertváros kártyát hoztak létre a kerületiek számára. 

A nyári napközis tábor, a kiterjesztett nyitva tartás az óvodában/bölcsödében, az óvodás 
sportnap, valamint az ovigyümölcs program mind a családok életét segítő kezdeményezés. 
2015. szeptemberétől az általános iskolások két menüből választhatnak. 

Habos kakaózás keretében a kerületi kisiskolás gyer ekek ismerhetik meg az 
önkormányzat m űködését. A Kattints Nagyi Program folyamatosan nagy  sikerrel 
működő program.  

Megteremtették az Ifjúsági Önkormányzat létrehozásá nak és m űködésének feltételeit. 
Létrehozták a kerület ifjú tehetsége és sporttehets ége díjat, havi ösztöndíjjal.  

Lehetőség van ingyenes jogi tanácsadásra, jogsegély igénybe vételére a családsegítő 
központban. A Hűtőgép Csere Program, az Erzsébet programon belüli üdüléstámogatás 
vagy a fürdőbelépő támogatási pályázat a helyi nagycsaládosokat és nyugdíjasokat segíti. 

A NOE méltónak találta Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatát az elismerésre. 

A díjat átveszi: Kovács Péter, polgármester . 


