
         

Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat 

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete Családbarát Ön kormányzat Díjat adományoz 
Budapest F őváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzatának. 

A kerület a város budai oldalának középső, főképp hegyvidéki területén fekszik. Kedvelt 
kirándulóhely. 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. A növekvő igényekre reagálva 360 új 
férőhelyet alakítottak ki. Hagyományosan megrendezésre kerül az "Óvodakóstolgató" 
program.  

Egy kerületi általános iskolában 2013-ban európai uniós pénzből természettudományos labor 
(Öveges labor) épült. A jól szervezett gyermektáborok az önkormányzat hozzájárulásával 
(napközis tábor; szántódi tábor; határon túli kirándulások) életre szóló élményt jelentenek a 
fiatal korosztálynak.  

A védőnői ellátásban tényleges családi gondozásra is van lehetőség, a jelzőrendszer a 
Hegyvidéken egyre hatékonyabban működik. A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 
évente 250-300 gyermeket gondoz preventív tevékenysége mellett. 

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, és így a 
szabadidő értékes eltöltéséhez nyújt segítséget. 

Családi témájú kedvezmények érhetők el a Hegyvidék Kártyával 2009 óta. A kártya egy 
sajátos hűség- és kedvezménykártya-rendszer, mely a kerületi családok számára jelentős 
megtakarítást jelent.  

A tematikus hegyvidéki kiadványok (Oktatás, Kultúra, Utak a Hegyvidéken stb.) a kerületben 
élő családok számára jelentenek praktikus segítséget 2010 óta.  

Az önkormányzat számos színvonalas családi programot kínál a kerületben élőknek a MOM 
Kulturális Központban és a Virányosi Közösségi Házban. A Hegyvidék Helytörténeti 
Gyűjtemény és Galéria rendszeres programokat szervez.  

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). 

A NOE méltónak találta Bp. Főváros XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzatát az elismerésre. 
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