
Dévaványa   

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete Családbarát Ön kormányzat Díjat adományoz 
Dévaványa Város Önkormányzatának. 

Dévaványa Békés megye északi csücskében fekvő kisváros. Lakossága az élve születések 
számának csökkenésével és az elvándorlás következtében csökkenő tendenciát mutat. Az 
önkormányzat célja egy élhető kisváros működtetése, mely a hagyományos értékek 
megőrzése mellett a modern kor vívmányainak is megfelel. A város önkormányzata 2012-
ben már elnyerte a Családbarát Önkormányzat díjat.  

Arany fokozatú befektet őbarát településként  segítik a vállalkozások megtelepedését, 
növekedését és stabilitását. A vállalkozásoknak munkahely teremtő támogatást nyújtanak.  

A városban letelepedni kívánó családoknak otthonteremtési támogatást  nyújtanak. A 
bérlakások kiadásánál mindig előnyben részesítik a gyermekes családokat. Az újszülött 
gyermekek szülei babaköszöntő csomagot és Életkezdési támogatáshoz hozzájárulást 
kapnak. 

A májusi Gyermek- és Családi Napon minden gyermek anyagi háttértől függetlenül boldogan 
játszhatott az ingyenes programok jóvoltából. 

A rászoruló családok évek óta a nyári gyermekétkeztetés keretében ingyen ebédet és 
napközit kapnak. Iskolakezdéshez beiskolázási segély vehető igénybe. Önkormányzatuknál 
bevezetésre került a mintamenza program, mely a gyermekek egészséges táplálkozási 
szokásainak kialakítását segíti. 

14 diákot támogatnak Bursa Hungarica pályázat révén. A civil szervezetek támogatása 
rekord támogatási összeggel valósult meg. A pályázatíró iroda dolgozói segítséget 
nyújtanak bármely civil szervezet pályázati ügyintézéséhez.  

Az infrastrukturális beruházások keretében majdnem minden gyermekintézmény energetikai 
felújításon, akadálymentesítésen esett át. 2014-ben került átadásra Dévaványa első 
közterületi játszótere. Térfigyelő kamerák segítik a közbiztonság növelését.  

A sportprogramok közül kiemelkedik a Kihívás napja és a Gurul Ványa rendezvény. A város 
Kerékpárosbarát Település díjat kapott 2009. óta mi nden évben.  

2015 májusában indult útjára a Kábítószerügyi Egyez tető Fórum, melynek célja az 
érintett szervezetek összefogása és közös cselekvés re bírása.  Az önkormányzat 
Családbarát Munkahely díjat nyert el ez évben. 

Terveik között szerepel a gyermekétkeztetést biztosító konyha korszerűsítése, 
óvodaépületek tetőszerkezetének felújítása, középiskola és pedagógiai szakszolgálat 
épületének felújítása, a kerékpárutak hosszának növelése, a városi sportcsarnok építése és 
a központi egészségügyi centrum létesítése. 

A NOE méltónak találta Dévaványa Város Önkormányzatát az elismerésre. 
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