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NAGYCSALÁDOSOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE 
CSALÁDBARÁT ÖNKORMÁNYZAT DÍJ 2019 

Pályázati adatlap 
 

 

1. A pályázó önkormányzat adatai  

Hivatalos neve  

Hivatal címe  

Elérhetősége  

Polgármester neve, e-mail címe  

A pályázatért felelős kapcsolattartó 
neve, beosztása 

 

A pályázatért felelős kapcsolattartó 
e-mail címe, telefonszáma 

 

Település népességszáma (életkor 
szerinti megoszlás)  

0-18 év (fő) 18-65 év (fő) 65 év felettiek 
(fő) 

   

Az önkormányzat, mint hivatal 
munkavállalóinak létszáma 

 

Az önkormányzatban, mint 
hivatalban dolgozó gyermekesek (0-
16 éves) aránya 

 

Az önkormányzatban, mint 
hivatalban dolgozó gyermekesek  
(0-16), ezen belül is a legalább három 
gyermeket saját háztartásukban 
eltartók aránya 
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2. Az önkormányzat területén élő gyermekes családokkal kapcsolatban készített 
statisztikai adatai1 

A bölcsődei férőhelyek száma (fő)  

Az óvodai férőhelyek száma (fő)  

Az iskolai férőhelyek száma (fő)  

A családokkal, gyerekekkel, idősekkel, 

fogyatékosokkal foglalkozó 

szakemberek létszáma 

 

 

Szakember Létszám (fő) 

Óvodapedagógus   

Iskolapedagógus   

Házi gyermekorvos   

Védőnő   

Iskolapszichológus   

Iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi 
felelős  

 

Család- és gyermekvédelmi 
szakember 

 

Házi betegápoló  

Házi segítségnyújtó szakember  

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtó 
szakember 

 

Idősgondozó  

 
 
 

                                                           
1
 Kérjük, jelezze, ha más településen megoldott. 
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3. A családbarát önkormányzat elvi jellegű megközelítése 

Kérjük, részletezzék a következőket a megadott karakterszámok figyelembe vételével: 

3.1. Mi motiválta az önkormányzatot, hogy beadja pályázatát a NOE Családbarát 

Önkormányzat díjra? (Legalább 2000 karakter!) 

3.2. Az önkormányzat által legfontosabbnak ítélt önként vállalt feladatok 

megfogalmazása a gyermekes családok és a családalapítás előtt állók vonatkozásában. 

(Legalább 3000, de legfeljebb 5000 karakter!) 

3.3. Hogyan jelennek meg az önkormányzat döntéshozatalánál és a döntések 

végrehajtásánál a NOE által képviselt értékek?2 (Karakterszám: 1000-3000 között.) 

3.4. Amennyiben korábban már nyertek családbarát díjat, kérjük, hogy tüntessék fel 

annak megnevezését, évét, adományozóját. 

 
4. A törvényi kötelezettségen túli, önként vállalt önkormányzati feladatok  

 

TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE, 
KEZDETE 

LEÍRÁSA 

Családbarát önkormányzati 
ügyfélszolgálatok biztosítása (pl. 
gyermekfoglalkoztató kialakítása, 
gyermekfelügyelet biztosítása az 
ügyfélfogadási idő alatt) 

 

A friss házasok, újszülöttek pozitív 
kommunikációs megjelenítése, 
köszöntése (pl. babacsomag, 
faültetés, zászlócska, stb.)  

 

Gyermekek, gyermekesek, 
nagycsaládosok közlekedésének 
támogatása (pl. falugondnoki 
szállítás, iskolabusz) 

 

A családtámogatási formák – 
kiemelten a több gyermeket 
nevelők támogatása – megjelenése 
a helyi szociális támogatások 
rendszerében a kötelező 

 

                                                           
2 „Az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációért érzett felelősség erősítése, a 

nagycsaládok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata, a nagycsaládok egymást ismerő és segítő 

közösségekké szervezése.”.Ld. https://noe.hu/rolunk/ 
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feladatokon túl (pl.: lakásügyek, 
termőföld ingyenes vagy 
kedvezményes bérbeadása, 
jövedelemszerző munka segítése, 
ösztöndíjak biztosítása, 
tehetséggondozás, fejlesztés, gép- 
és eszközkölcsönzés vagy használat 
biztosítása) 

Ifjúsági ügyek, szabadidős és 
sportlehetőségek, nyári táborok, 
(pl. nagycsaládos, és/vagy 
testvérkedvezmények) 

 

Iskolakezdési támogatás, közép- és 
felsőoktatásban tanulók számára 
ösztöndíj biztosítása  

 

Fiatalok számára 
munkahelyteremtés támogatása 

 

Családalapítást ösztönző 
intézkedések (pl. anyakönyvvezetői 
díj elengedése) 

 

Ifjúsági klubok, prevenciós 
foglalkozások, iskolán kívüli aktív 
szabadidős tevékenységek, 
szakkörök, együttműködés a 
diákönkormányzatokkal 

 

A családalapítók, gyermekes 
családok, fiatalok lakáshoz 
jutásának támogatása (pl. 
önkormányzati bérlakás, 
kedvezményesen megvásárolható 
építési telkek, lakásfelújítási 
támogatás szociálisan rászorulók 
számára; nagycsaládosok környéki 
letelepedéséhez a bankhitelhez 
kezességvállalás, kamatmentes 
kölcsön lakásvásárlásra;  

 

Akadálymentesítés és babakocsis 
megközelíthetőség (középületek, 
parkolók, játszóterek) 

 

Családi programok szervezése, 
támogatása 

 

Szülőklubok létrehozása, 
szülőképzések, családi életre 
neveléssel kapcsolatos programok 
támogatása, biztosítása 

 



 

Nagycsaládosok Országos Egyesülete 
National Association of Large Families 

  Association Nationale des Familles Nombreuses  
1056 Budapest, Március 15. tér 8., I. em. 

Számlaszám: OTP Budapest V. 11705008-20109369 
Adószám: 19024471-1-41 

                           
 

 

5 
 

Korai fejlesztő központ fogyatékkal 
élő gyermekek, fiatalok számára 

 

Önkormányzattal szerződött 
családi bölcsődék fogyatékkal élő 
gyermekeknek is 

 

A családi napközi díja legfeljebb a 
GYES összegének megfelelő 
mértékű 

 

Nyugdíjasok, nagycsaládosok 
számára kisebb javítások 
támogatása, fűtési támogatások 
(településen előforduló név nélküli 
egyedi támogatási esetek)  

 

Nagycsaládosok számára közüzemi 
kikapcsolások elkerülését segítő 
intézkedések (pl. EON Program) 

 

Kedvezményes belépők 
nagycsaládosoknak (strandok, 
tanuszodák, múzeumok, turisztikai 
szolgáltatások, játszóházak, 
könyvtárak, színházi előadások, 
kulturális programok) 

 

Kisgyermekes szülőknek 
ingyenes/kedvezményes helyi 
közlekedés, ún. kismama-bérlet, 
ingyenes iskolabusz gyermekek 
számára 

 

Kerékpárutak, járdák kiépítése 
(karbantartási gyakoriság), 
biztonságos közlekedés az iskoláig 

 

Van-e olyan, az önkormányzat, 
polgármesteri hivatalhoz tartozó 
intézmény, amely korábban 
családbarát díjat kapott? Ha van, 
kitől kapták a díjat és mikor? 

 

Van-e kapcsolata nagycsaládos 
egyesülettel? Ha igen, egyesület 
neve, vezetője: 

 

NOE kártyával elérhető 
kedvezményt nyújtók száma a 
településen: 

 

Egyéb:  
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5. Mely civil, egyházi szervezetekkel működik együtt az önkormányzat?  

Kérjük, mutassák be az önkormányzat által megvalósítandó családbarát törekvéseket az 
illetékes szervezetekkel. (Legfeljebb 3000 karakter!) 

6. A pályázó önkormányzat családbarát stratégiája 

Kérjük, ismertessék, illetve csatolják az önkormányzat képviselőtestülete által elfogadott 
családbarát települési stratégiát, programot.  
 

7. A pályázó önkormányzat hivatalában és a polgármesteri hivatalban dolgozók számára 
biztosított családbarát szolgáltatások, juttatások 

 

 IGEN NEM 

Dolgozóik nyaralásának, pihenésének finanszírozásához hozzájárulás   

 Atipikus, rugalmas munkabeosztás lehetősége kisgyermekes, 
többgyermekes szülők számára 

  

Munkahelyi étkezés (diétára szorulóknak is)    

Egészségügyi szolgáltatások    

Mentális, életviteli támogatás   

A gyermekgondozásról visszatérők számára biztosított képzések, egyéb 
képzések, tréningek megszervezése, támogatása 

  

Sport- és kulturális családos jegy, bérlet biztosítása    

Magánügyek intézésében való segítségnyújtás (pl. jogsegélynyújtás)   

Tanévkezdési támogatás   

Babakelengye    

Életkezdési támogatás   

A lakhatás támogatása   

Utazási támogatás, közlekedés-szervezés   

Nyári diákmunka/gyakorlat a dolgozók gyermekeinek     

Munkahelyi ünnepségek, tréningek    

Jeles napok alkalmából ajándék a dolgozóknak, családjuknak   

Egyéb juttatások   

Egyéb, éspedig:    
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Kelt.: …………………………………… 

 

 

……………………………………….. 

polgármester aláírása 

 

…………………………………….. 

név nyomtatott betűvel 

 

 

p.h. 
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Nyilatkozat az Önkormányzat által a Nagycsaládosok Országos Egyesülete 

Családbarát Önkormányzat 2019. évi pályázatára benyújtott anyagáról  

 

Alulírott (polgármester neve)………………………………………… jelen nyilatkozat aláírásával 

kifejezetten nyilatkozom, hogy a fentebb megjelölt információk, adatok a valóságnak 

maradéktalanul megfelelnek, egyúttal tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok 

szolgáltatásáért kizárólagos és korlátlan felelősséggel tartozom. 

Aláírásommal egyúttal tudomásul veszem, hogy – amennyiben annak jogszabályi feltételei 

fennállnak – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXXI. törvény szerint közérdekű adatnak minősülő, jelen nyilatkozatot érintően megadott és 

csatolt adatokat az adatokat átvevő személy közérdekű adatigénylés esetén az igénylőnek 

átadni köteles, mindehhez az adatszolgáltató személy külön hozzájárulását az adatokat átvevő 

személy nem köteles kérni. 

 

Kelt.: ………………………………… 2019. ………………………………… hó …………. nap 

 

 

……………………………………………………….. 

polgármester  

 

 

p.h. 

 


