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„Belváros Önkormányzata mindent megtesz annak érdekében, hogy az V. kerületben
élő családok számára ne csupán a lakóhelyük, hanem az otthonuk legyen Belváros. A
belvárosi családok egy olyan közösség tagjaiként tölthetik a mindennapjaikat, amelyben
egymás mellett állunk, kölcsönösen számíthatunk egymásra. A Családbarát Önkormányzat
Díj a belvárosiak közösségének elismerése - az V. kerületi polgároktól kezdve, az oktatási,
nevelési intézményekben dolgozókon át, a játszótereinket, parkjainkat karbantartó
munkatársainkig - mindazoké, akiknek köszönhetően Belváros olyan hely, amelyet
felcseperedő gyermekeink is teljes bizalommal választhatnak leendő családjuk otthonául.” –
Szentgyörgyvölgyi Péter, Belváros polgármestere ebben látja a 2018-ban elnyert Családbarát
Önkormányzat Díj jelentőségét.
A polgármester által megfogalmazott szemléletnek megfelelően Belváros
Önkormányzata már a családtervezéstől mindvégig a családok mellett áll intézkedéseivel,
támogatásaival. A házasulandó párokat jegyescsomaggal ajándékozzuk meg, születéskor
babakötvénnyel és babacsomaggal köszöntjük az újszülötteket, majd a családok életében
fontos eseményekhez (húsvét, beiskolázás, karácsony) Erzsébet-utalvánnyal járulunk hozzá,
évenkénti rendszerességgel alma-, muskátli-, burgonya- és fenyőfa akciókat tartunk, továbbá
az adott életkor igényeinek megfelelően az ajánlott védőoltások költségeinek átvállalásával,
ingyenes füzetcsomaggal, a tömegközlekedési bérlet költségének finanszírozásával,
tanulmányi ösztöndíjakkal gondoskodunk a kerületben élő családokról. Közterületi
fejlesztéseik során is mindig szem előtt tartjuk a családok érdekeit, emiatt törekszünk minél
több zöldfelület kialakítására, parkjaink, játszótereink állandó karbantartására, megújulására,
szabadtéri fitnesz- és sporteszközökkel való felszerelésére. A közösségi élményekkel való
feltöltődés érdekében kedvezményes színház és mozibérleteket biztosítunk és rendszeresen
szervezünk családi programokat, például a Családi Piknik és a Budapestért díjjal kitüntetett
Belvárosi Fesztivál alkalmával.
A 2017-ben átadott Belvárosi Közösségi Tér kialakítása egyértelműen összegzi
mindazt, amit az V. kerület által 2016-ban elnyert Idős- és 2018-ban kiérdemelt Családbarát
Díj, valamint a Gyerekbarát Település cím jelent. Belváros Önkormányzata Magyarországon
egyedülálló intézményt hozott létre, amelyre második otthonukként tekinthetnek a
belvárosiak, ahol 0-99 éves korig mindenki megtalálja a helyét és amely különleges
szolgáltatásaival – az ingyenes gyermekfelügyelettől kezdve, a babamasszázson és kismama
jógán át, a szenior mesemondó klubig – azt a kölcsönös gondoskodást testesíti meg, ami a
belvárosiak közösségét jellemzi.
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„Belváros Önkormányzata mindent megtesz annak érdekében, hogy az V. kerületben
élő családok számára ne csupán a lakóhelyük, hanem az otthonuk legyen Belváros. A
Családbarát Önkormányzat Díj a belvárosiak közösségének elismerése, mindazoké, akiknek
köszönhetően Belváros olyan hely, amelyet felcseperedő gyermekeink is teljes bizalommal
választhatnak leendő családjuk otthonául.” – Szentgyörgyvölgyi Péter, Belváros
polgármestere ebben látja a 2018-ban elnyert Családbarát Önkormányzat Díj jelentőségét.
A polgármester által megfogalmazott szemléletnek megfelelően Belváros
Önkormányzata már a családtervezéstől mindvégig a családok mellett áll intézkedéseivel,
támogatásaival. A házasulandó párokat jegyescsomaggal ajándékozzuk meg, születéskor
babakötvénnyel és babacsomaggal köszöntjük az újszülötteket, majd a családok életében
fontos eseményekhez (húsvét, beiskolázás, karácsony) Erzsébet-utalvánnyal járulunk hozzá,
évenkénti rendszerességgel alma-, muskátli-, burgonya- és fenyőfa akciókat tartunk, továbbá
az adott életkor igényeinek megfelelően az ajánlott védőoltások költségeinek átvállalásával,
ingyenes füzetcsomaggal, a tömegközlekedési bérlet költségének finanszírozásával,
tanulmányi ösztöndíjakkal gondoskodunk a kerületben élő családokról. Közterületi
fejlesztéseik során is mindig szem előtt tartjuk a családok érdekeit, emiatt törekszünk minél
több zöldfelület kialakítására, parkjaink, játszótereink állandó karbantartására, megújulására,
szabadtéri fitnesz- és sporteszközökkel való felszerelésére. A közösségi élményekkel való
feltöltődés érdekében kedvezményes színház és mozibérleteket biztosítunk és rendszeresen
szervezünk családi programokat, például a Családi Piknik és a Budapestért díjjal kitüntetett
Belvárosi Fesztivál alkalmával.
A 2017-ben átadott Belvárosi Közösségi Tér kialakítása egyértelműen összegzi
mindazt, amit az V. kerület által 2016-ban elnyert Idős- és 2018-ban kiérdemelt Családbarát
Díj, valamint a Gyerekbarát Település cím jelent. Belváros Önkormányzata Magyarországon
egyedülálló intézményt hozott létre, amelyre második otthonukként tekinthetnek a
belvárosiak, ahol 0-99 éves korig mindenki megtalálja a helyét és amely különleges
szolgáltatásaival – az ingyenes gyermekfelügyelettől kezdve, a babamasszázson és kismama
jógán át, a szenior mesemondó klubig – azt a kölcsönös gondoskodást testesíti meg, ami a
belvárosiak közösségét jellemzi.

