Ózd, mint az egyik Családbarát Önkormányzat díj tulajdonosa a 2018-as esztendőben

Ózd Város Önkormányzata lehetőségeihez mérten több területen igyekszik segíteni a családok
gyermekvállalását, helyben tartását, mellyel a régió egyik súlyos problémáját, a népességvándorlás
problémáját szeretné csökkenteni. Ezen intézkedések a lakosság körében nagy népszerűségnek
örvendenek, természetesen a hivatal dolgozói sem képeznek ezen intézkedések alól kivételt. Ahhoz,
hogy hatékonyan, megfelelő szakmai háttérrel együttműködve tudjuk végezni a napi feladatokat,
elengedhetetlen a béren és egyéb juttatásokon felüli, elégedettséget, jó érzést növelő lépések
alkalmazása. Egyik ilyen eszköz a családbarát felfogás terjesztése, ezen hozzáállás minél több
területre történő eljuttatása.
A biztos anyagi háttér és egzisztencia manapság elengedhetetlen feltétele a családalapításnak,
bővítésnek. 2016 óta az első gyermek születése után a házasok 300 000 Ft-os életkezdési támogatást
kapnak az önkormányzattól, ha a rendeletben szereplő feltételeknek megfelelnek, és beadják
igényüket a támogatásra. A gyermekeket középiskolai tanulmányaik kimagasló teljesítése révén havi
ösztöndíjjal jutalmazzuk, mely szintén jelentős segítséget jelent a családi kassza terheinek
mérséklésére. A fiatal házasok kedvezményesen tudnak önkormányzati telket vásárolni a városban
kijelölt területeken, ahol elképzeléseiknek megfelelő házat építhetnek. Azok részére, akiknek
szerényebb lehetőségeik vannak, az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlankezeléssel is foglalkozó
cég nyújt segítséget, hogy önkormányzati bérlakásokhoz jussanak.
A képviselő testület döntéseinél mindig szem előtt tartja a családok érdekeit, hiszen a társadalom
alapja a családi egység, melynek stabilnak kell lennie ahhoz, hogy magasabb szinteken is jól
működjön minden. A munkaerő helyben tartása, kiművelése, hosszabb távon befektetők hozzánk
vonzása mind olyan intézkedések, melyek nagyban hozzájárulnak a családok létbiztonságának
megteremtéséhez, fenntartásához, valamint a gyermekvállalási kedv növeléséhez. Eddigi
eredmények többek között: hatékony együttműködés a kormányhivatal és intézmények egységeivel,
hogy a szükségleteket kielégítő tanfolyamok induljanak, melyek alkalmas munkaerőt nevelnek ki.
2017 őszétől jelen van nappali tagozatos képzéseivel a Miskolci Egyetem Ózdi Kihelyezett Tagozata,
hogy idén már 3 szakon oktathassa azt a munkaerőt, amely az iskola elvégzése után biztos
munkahelyen fog tudni elhelyezkedni, hiszen a szakok kiválasztásánál elsődleges szempont volt a
szakmai partnerek kérésének szem előtt tartása, ennek értelmében olyan szakok kiválasztása,
melyekre égető szükség van. Elnyert pályázat révén zöld mezős területtel, közműrendszerrel
felszerelt területtel várja Ózd azon befektetőket, akik itt szeretnének gazdálkodni.
Az önkormányzat igyekszik az egészségügy, oktatás, kultúra és sport területén is a lakosság, a
családosok érdekeit szem előtt tartva biztosítani az igényekre épülő működést. 2019 januárjától

fogorvosi ügyelet érhető el a városban, a bölcsődei és óvodai nevelés a szülők munkaidejéhez
alkalmazkodik, sok esetben összehangolt sportneveléssel kiegészülve. Pl. óvodai-iskolai úszás oktatás,
zeneiskolai lehetőségek biztosítása iskolaidőben, gyermekszínházi lehetőségek, játszóházak, családi
sportprogramok, stb.

