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A Heves Megyei Közgyűlés elnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a megyei
testület április 26-ai ülésén a képviselőktől a támogatását fogja kérni. A Szabó Róbert által
összeállított megyei intézkedési program célcsoportjai a Heves megyei szülők, nagycsaládosok,
családalapítók vagy éppen családot tervező párok.

Mint elmondta, a megyei területfejlesztési beruházások sikeres megvalósítása mellett, önként
vállalt feladatként is kötelességének tekinti a megyei családvédelmi akcióterv megvalósítását.
Szabó Róbert hangsúlyozta, a Heves Megyei Önkormányzat az országban elsőként állított
össze ilyen, megyei szintű programcsomagot. Álláspontja szerint Heves megye egyik
legnagyobb társadalmi és gazdasági kihívása a drasztikus népességfogyás.

Szabó Róbert kisgyermekes családapaként is tapasztalta, hogy a kormányzat családvédelmi
döntései milyen sok lehetőséget, kedvezményt, tudnivalót és tennivalót jelentenek a
gyermekáldás tervezése vagy épp a gyermek születése kapcsán. Megyei közgyűlési elnökként
ezzel összefüggésben Heves megye lakosságának csökkenésére hívta fel a figyelmet.
Kifejtette, 2000-ben a megye lakosainak száma 327 ezer felett fő volt, 2016-ra 300 000 fő alá
esett. Ez a közel 10 százalékos csökkenés egy Gyöngyös méretű város lakosságszámát jelenti.
„A problémával bátran és nyíltan szembe kell nézni, mindent meg kell tennünk a trend
megfordítása érdekében” – húzta alá az elnök.

Elmondta, a népességfogyás országos jelenség, éppen ez indokolta a családok támogatását
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szolgáló kormányzati intézkedések sorát, melyek Európában is példa nélküli állami
erőfeszítések. A megyei önkormányzat által koordinált területfejlesztési program kapcsán
kifejtette, hogy a beruházások tervezése és megvalósítása során kiemelt szempontként
kezelték azokat a fejlesztéseket, melyek a családokat segítik: megyeszerte 41 óvoda, bölcsőde,
családokat segítő intézmény épül, bővül vagy újul meg jelenleg, összesen közel 3,5 milliárd
forint értékben.

A holnap előterjeszteni kívánt Heves Megyei Családvédelmi Akcióterv célja az, hogy a
kormányzati lehetőségeken és a megyei fejlesztéseken túl, minden Heves megyei családos
megkapja azt a segítséget, hogy pontosan és közérthetően megismerhesse, milyen támogatási
lehetőségei vannak, és hogyan veheti igénybe ezeket. A megyei programcsomag
szemléletformáló célja az, hogy a gyermekvállaláson gondolkodó fiatalok számára elősegítsék
a döntést, ahogyan Szabó Róbert fogalmazott: „a család jelentősége és megbecsülése Heves
megyében az azt megillető polcra kerüljön.”

A Heves Megyei Családvédelmi Akciótervről szóló javaslata hét konkrét intézkedést tartalmaz,
az elnök ehhez fogja kérni holnap a Heves Megyei Közgyűlés képviselőinek támogatását.

„A szavazás során kérni fogom minden közgyűlési tag támogatását, pártállás nélkül, hiszen egy
olyan javaslatról van szó, mely párthovatartozástól függetlenül érint minden Heves megyei
családot. Amíg én vagyok a Heves Megyei Közgyűlés elnöke, addig mindent megteszek annak
érdekében, hogy a gyermekvállalás ne teher, hanem érték legyen, hiszen a Heves megye
jövőjét a gyermekek jelentik” – zárta sajtótájékoztatóját a közgyűlés elnöke.
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