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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP 
 
E-szám: 79/2018. 
 
Tárgy: Döntés a „Családbarát Önkormányzat Díj 2018” tárgyú pályázat 
benyújtásáról 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
Vezetői ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
 előadó osztályvezetője 
 
Pénzügyi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
 pénzügyi osztályvezető 
 
Törvényességi ellenőrzés  
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
Nagykovácsi, 2018. augusztus 30. 
 
 jegyző 
 
 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2018. augusztus 30. 
 
 
 polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) 1987-ben alakult, jelenleg az egész 
országban több mint 250 helyi közösséggel és mintegy 12.000 tagcsaláddal 
rendelkezik. A NOE a családos közösségépítésen és értékőrzésen túl – melynek 
középpontjában a házasság és az élet védelme, az anyaság tisztelete áll – ellátja a 
családok érdekvédelmét és országos, valamint helyi rendezvényein vidám 
kapcsolatépítésre, szórakozásra is lehetőséget nyújt. 

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete 2018-ban a Családok Évében, három év után 
ismét meghirdeti a legrangosabb, önkormányzatoknak ítélhető civil elismerés 
pályázatot, a „Családbarát Önkormányzat 2018” díjat.  
 

Első alkalommal a NOE 2006. július 11-én, a Népesedés Világnapján a pozitív példák 
megerősítése céljával adta ki a „Családbarát Önkormányzat” díjat. Ahogy akkor, ma is 
azt gondolja az egyesület vezetése, hogy a Magyarországot és egész Európát sújtó 
súlyos demográfiai helyzet miatt kiemelkedően fontos minden olyan program, 
szándék, intézkedés, ami a családok biztonságérzetét növeli, annak érdekében, hogy 
merjenek gyermekeket vállalni. Sok mindent lehet tenni a családok érdekében, ha 
igazán fontos a település vezetőinek az ott élő családok sorsa, jólléte.  
 
Az elismerésre pályázatot nyújthat be minden magyarországi település 
önkormányzata. A pályázatok postára adásának és elektronikus beadásának 
határideje: 2018. szeptember 15. (éjfél). A díjat, amely szakmai elismeréssel jár, 2018 
októberében az Országházban adja át a Nagycsaládosok Országos Egyesülete.  
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata az utóbbi időszakban több családbarát 
intézkedést tett és a NOE helyi csoportja is támogatja a pályázat benyújtását, így 
feltehetően eséllyel pályázhatunk az elismerő címre. 
 
Melléklet: 

• Pályázati felhívás 

 
Döntési lehetőség: A határozat elfogadása nyílt ülésen, egyszerű szavazattöbbséggel 
történik. 
 
Nagykovácsi, 2018. augusztus 30. 
 

Kiszelné Mohos Katalin 
                                                                                             polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tárgy: Döntés „Családbarát Önkormányzat Díj 2018” tárgyú pályázat 

benyújtásáról 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

indulni kíván a Nagycsaládosok Országos Egyesülete által meghirdetett „Családbarát 

Önkormányzat Díj 2018” tárgyú pályázaton.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 


