Családbarát Önkormányzat
Makó

• Makó város lakossága: 27 727 fő
• Csongrád megyében, a Maros jobb partján fekszik, a Makói kistérségben, melynek
közigazgatási központja, a megye 4. legnagyobb népességű városa
• Aktív életkorúak száma: 12 999 fő

• Iskolai férőhelyek száma: 4610 fő
• Óvodai férőhelyek száma: 901 fő
• Bölcsődei férőhelyek száma: 126 fő
• Önkormányzathoz tartozó játszóterek száma: 20 db

A város járáson túlnyúló legfőbb szerepkörei
- Makói Hagymatikum Fürdő- országos és nemzetközi szerepkör
- Maros Kalandpark- regionális szerepkör
- Hagymaház- megyei szerepkör
- Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház és Rendelőintézet- megyei szerepkör
- Makói József Attila Gimnázium- megyei szerepkör
- Helyi nagyobb vállalkozások- elsősorban a ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. és a
Givaudan Magyarország Kft.- foglalkoztatói szerepköre kiterjed Csongrád és Békés megyére

Családok és gyermekek támogatása Makó városában
- legfőbb céljaink közé tartozik a fiatalok városban maradása, a családok és a gyermekek
támogatása

- Makó Város Önkormányzatának kiemelt végrehajtási feladata a munkaerő-piaci és családi
feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások kialakítása

Családbarát fürdő

- az angliai székhelyű LuxuryTravelGuide magazin a makói Hagymatikum fürdőt választotta
Európa legjobb családbarát fürdőjének 2018-ban- Europen Spa, Fitness &Wellness
kategóriában
- szempontok között szerepelt az innováció, a tervezés egyedisége, a szolgáltatások minősége
és választéka, a marketing és márkaépítés, az alkalmazott technológiák, az elhelyezkedés és a
megközelíthetőség, a dolgozói elégedettség, illetve természetesen a vendégek visszajelzései és
véleményei

Legfőbb családbarát intézkedések 1.
Fecskelakások kialakítása fiatal párok számára- jelenleg 9 db
- átlagosan havi 10 100 Ft fizetendő lakbér (önkormányzati bérlakások)
Pályázók köre:
a) 35. életévüket még nem betöltött, házastársi vagy élettársi kapcsolatban élők
b) kereső tevékenységet végző, vagy valamely felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos
hallgatója
c) ingatlantulajdonnal nem rendelkező, lakáscélú elő-takarékossági szerződéssel rendelkező
vagy ennek megkötését vállaló személyek

Legfőbb családbarát intézkedések 2.
Ingyen telkek ajándékozása a családosok részére- jelenleg 6 db
- családok lakáshelyzetének javítása, valamint a városban történő hosszú távú letelepedésük
elősegítése érdekében- közművesített önkormányzati tulajdonú építési telkek
Pályázók köre:
a) legalább a párok egyikének életkora nem haladja meg a 40. életévet
b) legalább 1 gyermeket nevelnek, vagy várnak, vagy vállalnak
c) vállalják, hogy a kapott telken új ingatlant létesítenek

Legfőbb családbarát intézkedések 3.
Ingyenes házasságkötés a településen
- Makó város közigazgatási területén díjmentes az anyakönyvi események megrendezése
esetén az ünnepség céljára megfelelően berendezett hivatali helyiség
- Hivatali helyiségen kívül tartandó anyakönyvi esemény szintén térítésmentesen igénybe
vehető, amennyiben a házasulandó felek közül legalább az egyik rendelkezik makói
lakhellyel
- Házasság Hetének megszervezése mára már hagyomány városunkban

Legfőbb családbarát intézkedések 4.
Újszülöttek támogatása (100.000 Ft/gyermek)
- Makó Város Önkormányzata rendkívüli települési
támogatás formájában nyújtja
- Támogatás feltétele: a szülő vagy gyám és az újszülött, a születéskor és a támogatás
kifizetésekor is makói lakcímmel rendelkezik, valamint a támogatás kifizetésekor
életvitelszerűen Makón él
- 2018-ban 223 újszülött részesült támogatásban
- a támogatás egy évben 2 alkalommal, ünnepélyes keretek között kerül átadásra
Babafa ültetés

- a város vezetése minden évben fát ültet minden makói újszülöttnek
- emléklapot és egy kis locsolót kapnak a kisgyermekek szülei
- a város célja a gyermekek Makón maradásának elősegítése

Legfőbb családbarát intézkedések 5.
Ingyenes bárányhimlő elleni oltás

- az óvodába készülő gyermekek ingyenes bárányhimlő elleni védőoltásban részesülhetnek
(piaci ára közel 20.000 Ft lenne)
- az ingyenes védőoltásra jogosult gyermekek szüleit
az önkormányzat minden évben
tájékoztatja a lehetőségről
- 2018-ban a jogosultak száma
231 fő volt, ebből a résztvevők száma 105 fő
Nyári tábor biztosítása gyermekeknek
„pót nagyikkal”
- ingyenes nyári tábor a makói pótnagymamákkal
öt napon keresztül
- a résztvevők részére az önkormányzat biztosít helyszínt, továbbá ingyenes étkezést
Ingyenes táborozási lehetőség a József Attila Múzeumban
- egész nyáron ingyenes étkezéssel biztosított táborozási lehetőség- változatos témákban

Legfőbb családbarát intézkedések 6.
Beiskolázási támogatás

- Makó Város önkormányzat-képviselő testületének határozata alapján
- minden makói állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező makói általános
iskolába 1-8. évfolyamon tanuló iskolás gyermek részére 5000,- Ft értékű támogatás
biztosítása utalvány formájában
Nyári ingyenes gyermekétkeztetés
- a települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő
kérelmére a déli meleg főétkeztetést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére
ingyenesen biztosítja
- bölcsődés kortól, azaz a gyermek öt hónapos korától, legfeljebb 18. életévének betöltéséig
jogosultak a gyermekek, a szünidei az ingyenes étkeztetés lehetőségére
2018-ban 245 fő vette igénybe városunkban a szünidei gyermekétkeztetést

Legfőbb családbarát intézkedések 7.
Mozgáskorlátozott játszótér kialakítása
- lakossági kezdeményezésre jött létre
- 2017. májusában került átadásra, magánszemélyek, vállalkozások és az önkormányzat
támogatásával
Ifjúsági Színtér kialakítása
- fiataloknak szóló tematikus programoknak ad otthont
- hétköznap délutánonként, hétvégenként elfoglaltságot, társaságot, továbbá felügyeletet
biztosít a helyi fiatalok számára

Legfőbb családbarát intézkedések 8.
Makó Számít Rád tanulmányi ösztöndíj
- a felsőoktatásban és a szakgimnáziumokban, illetve szakközépiskolákban tanuló makói
diákok számára, havi 30.000 Ft támogatás a tanulmányuk idejére
- az ösztöndíj célja, a tanulmányok ideje alatt felmerülő költségek enyhítése, a Makó
városához történő kötődés erősítése és a makói hiányszakmákban az utánpótlás biztosítása
Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíj
- Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer- célja az esélyteremtés érdekében a
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása
Pályázók köre: települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek,
felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt
közel 200 makói pályázó, havi 5000 Ft támogatásban részesül

Legfőbb családbarát intézkedések 8.

Család és KarrierPont működtetése

-

többek között olyan térségi munkaerő-piaci állapot kialakítása, amely a helyi megoldásokra
és együttműködésekre alapozva megkönnyíti az atipikus munkavállalást, a munkaerő-piaci
szempontból hátrányos helyzetű nők munkaerő-piacra történő gyorsabb visszatérését

-

szolgáltatások: ingyenes pszichológiai tanácsadás, ingyenes munkajogi tanácsadás,
ingyenes coach lehetőség, továbbá képzések lebonyolítása-500 fő (informatikai,
vállalkozásindítás, angol/román/szerb nyelvi képzés, önismereti tréning), melyek ideje alatt
(20 óra) ingyenes étkezést és gyermekfelügyeletet biztosítunk a résztvevők számára

NOE családbarát önkormányzati díj

- 2014-ben alakult a Makói Nagycsaládosok Egyesülete, közel 20 család 100 fővel van
jelen szervezetükben, mely folyamatosan bővül
- legfőbb céljuk a közösségépítés, összetartás erősítése, családok gondjainak enyhítéseelőadások, tanfolyamok szervezése
- 2018-ban Makó Város Önkormányzata elnyerte a Családbarát Önkormányzat Díjat,
5000 fő feletti település kategóriájában

Köszönöm a figyelmet!

