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NOE Családbarát Önkormányzat 
 

Helyszín:  Faluház Alsómocsolád 
   7345 Alsómocsolád, Rákóczi u.21. 
 
Időpont:  2016.09.05. 
 

Balogh Anikó az Alapítvány Alsómocsoládért kuratóriumi elnöke beszámolt arról, hogy a Kincses 
Virágos Alsómocsoládért Díjbizottság meghozta döntését, egyetértésben a Női Bizottság javaslatával 
2016. évben az „Őszi Fény” Idősek Otthona nyerte el a megtisztelő címet. 

Anikó elmondta, hogy a bizottság meghirdetett napirendje a Nagycsaládosok Országos 
Egyesületének felkérésére elkészített anyag megvitatása a Családbarát Önkormányzati Díj értékelési 
szempontrendszere a 600 fő alatti lélekszámú települések kategóriájában, mely anyag előzetesen 
kiküldésre került a hölgyek számára. Más javaslat nem érkezett a résztvevők köréből.  

Anikó segítségével a megjelentek áttekintették az anyagot és közösen értelmezték: 

I. A pályázat célja 
 

Olyan 600 fő lélekszámot meg nem haladó település Önkormányzatának elismerése, mely a korábbi 
években tevékenységein és intézkedésein keresztül a településen élő családok életét, 
kezdeményezéseit mintaértékűen és folyamatosan támogatta, számukra komfortos, élhető települési 
környezetet hozott létre. 

II. Minimum feltételek 
 

Ahhoz, hogy családbarátnak tekinthessünk egy kistelepülést nem elegendő a  2011. évi CLXXXIX. 
törvény Magyarország helyi önkormányzatairól kötelező feladatainak ellátása, az alábbi minimum 
szempontoknak is meg kell felelni: 

� családtámogatási formák – kiemelten a több gyermeket nevelők támogatása - megjelenése a 
helyi szociális támogatások rendszerében pl: 

� házasságkötési támogatás 
� kelengyepénz 
� babakötvény 
� szociális étkeztetés 
� szociális tűzifa 
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� beiskolázási támogatás, füzetcsomag 
� gyermekétkeztetés pl, nyári gyermekétkeztetés 
� mikuláscsomag, karácsonyi ajándék 
� lakásfenntartási támogatás 
� tanulást ösztönző ösztöndíjak stb 
� intézmények/ közösségi,- és szolgáltató terek legalább részleges akadálymentesítése a 

megközelíthetőség érdekében 
� közösségi tér/terek rugalmas, törzsmunkaidőn túlmutató nyitva tartása 
� tartalmas a családot, mint alapértéket fókuszba állító közösségi és szabadidős rendezvények 

szervezése 
� az intézkedés rendszer igénybevételi feltételeinek megfelelő, mindenkihez eljutó, 

rendszeres kommunikációja 
 

III. Bírálati szempontok  
 

1) A közszolgáltatások jó minőségben és a családok számára jó elérhetően működjenek a 
településen, vagy a társulásban, egyéb partnerségben több település szintjén fenntartott 
alapszolgáltatások hozzáférése érdekében legyen tudatos, összehangolt intézkedésrendszer pl.: 
� közös önkormányzati hivatal ügyfélfogadásának ( pl, anyakönyvi ügyek, polgári védelmi ügyek, 

földügyek, szociális támogatási ügyek stb) elérhetővé tétele települési ügysegéd biztosításával 
és/vagy összehangolt volán járat, falugondnoki szolgálat egyéb szállítási lehetőség 
biztosításával 

� járási vagy körzet szintű alapszolgáltatásokhoz - pl, gyámhivatal, okmányiroda, munkaügyi 
központ - való hozzáférés biztosítása információszolgáltatással, szükség szerint szállítással 

� ingyenes falugondnoki járat a bölcsödébe, óvodába, orvoshoz, védőnői szolgálatba szállításhoz 
� családsegítő és gyermekjóléti szolgálat heti rendszeresség fogadóórájának megszervezése a 

településen, helyi jelzőrendszer kiépítése pl, falugondnok, teleházvezető, kulturális 
közfoglalkoztatott, könyvtáros stb akihez betérnek az emberek 

� védőnői szolgálat havi szintű fogadóórájának megszervezése a településen 
 

2) Infrastruktúrafejlesztés: 
� biztonságos gyalogos/babakocsis közlekedés biztosítása járda felújítással, lehetőség szerint 

széles, akadálymentes kialakítással 
� családos és/vagy női parkoló helyek, babakocsi tárolók kialakítása intézmények, közösségi 

terek, bevásárló helyek stb közelében 
� játszótér kialakítása, biztonságossá tétele, folyamatos karbantartása 
� fedett és szabadtéri közösségi terek kialakítása és karbantartása pl, park, fittness park, 

tornaszoba, kiránduló helyek 
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� törekvés a teljes közműellátottságra 
� törekvés a szélessávú internet-hálózati lefedettségre, közösségi internetszolgáltató pont 

létrehozására- működtetésére (teleház, eMagyarország Pont stb), ingyenes WIFI szolgáltatás 
közösségi térben/terekben 

� egészséges, tiszta környezet biztosítása 
 

1. Partneri párbeszéd, cselekvő állampolgáriság, családbarát településfejlesztés: 
� a településfejlesztési koncepció, a fejlesztési részstratégiák kidolgozásába vonják be a 

lakosságot, a reprezentatív csoportokban jelenjenek meg a nagycsaládosok is, hogy a 
véleményük, igényeik becsatornázódhassanak: 

� kérdőív 
� tervező műhely 
� mélyinterjú 
� fókuszcsoportos interjúk stb 
� helyi civil társadalomfejlesztés 
� civil szervezetek számára székhelybiztosítás 
� civil szervezetek számára ügyintézésben való segítségnyújtás 
� belső pályázat a helyi civil szervezetek működésének és programjainak támogatására 
� civil szervezetek bevonása a tervezési, döntés-előkészítési folyamatokba 
� civil kerekasztal működtetése az összehangolt működés érdekében 
� Baba- Mama Klub, családi klub, egyesület stb létrehozása 

 

2. Letelepedést, lakáshoz jutást, lakhatást támogató intézkedés rendszer pl.: 
� telekvásárlási támogatás 
� házépítési támogatás 
� házvásárlási támogatás 
� házfelújítási támogatás stb. 

 

3. Közbiztonság: 
� Polgárőr Egyesület működésének támogatása 
� folyamatos kapcsolat a körzeti megbízottal, 
� SZEM (Szomszédok Egymásért Mozgalom) működtetése, 
� közlekedésbiztonsági,- Kresz oktatás gyalogosoknak és kerékpárosoknak is. 

 

4. Családbarát szellemiség: 
� család és munkahely összeegyeztetése az önkormányzat és cégei, intézményei esetén 
� intézményekben, közösségi terekben játszósarok,- pelenkázó kialakítása 
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� időszakos gyermekfelügyelet az ügyintézés megkönnyítése érdekében 
� családi életre nevelő programok szervezése, szemléletformáló programok, családi napok és 

egyéb népszerűsítő kampányok, 
� szabadidős programok szervezése 
� prevenciós és egészségnevelő programok 

 
Ginzer Jánosné elmondta, hogy elolvasta az anyagot, számára érthető világos és nagyon alapos 
dokumentációnak tűnik! Elismerését fejezi ki a készítőknek! 
 
Nemes Adrienn csatlakozik az előző hozzászóláshoz és annyit tesz hozzá, hogy hosszas 
gondolkodás és kutatás után úgy találta, hogy a komplex anyag talán egy, a hátrányos helyzetü 
családokat megcélzó programelemmel bővítendő: 
 
Családbarát szellemiség kategóriában: 

- szülök, családok akadémiája,  
� egymástól tanulás,  
� családi gazdálkodás 
� kertészet, állattartás,  
� digitális eszközök használata a családvezetésben, háztartásban, gazdálkodásban 

A résztvevők egyet értettek a kiegészítéssel és szintén elismerésüket fejezték ki az elkészített anyaggal 
kapcsolatban. 
 
Az intézkedési döntések fejünkben manifesztálódnak, de szívünkben születnek ☺ 

A megjelentek megbízták Balogh Anikót, az Alapítvány Alsómocsoládért kuratóriumi elnökét, hogy 
a javaslatot vezesse át és a bővített anyagot juttassa el a Nagycsaládosok Országos Egyesületének 
kapcsolattartójához. 

 

Alsómocsolád, 2016.09. 05. 

 

 

 

Balogh Anikó 
kuratóriumi elnök 
Alapítvány Alsómocsoládért 


