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Tárgy: Beszámoló a Szent László Völgye Segítő Szolgálat Tordas településen végzett 2019. 

évi gyermekvédelmi és szociális szakmai munkájáról. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szent László Völgye Segítő Szolgálat 

A Szent László Völgye Segítő Szolgálat, mint szociális alap illetve gyermekjóléti 

alapszolgáltatást nyújtó integrált intézmény biztosítja a Szent László Völgye Többcélú 

Kistérségi Társulás területén élő lakosság szociális és gyermekvédelmi ellátását. A Szent László 

Völgye Segítő Szolgálat alapszolgáltatásai a lakosság érdekében egy olyan szociális és 

gyermekjóléti védelmet építenek ki, melynek célja az ellátott településeken élő lakosság 

szociális biztonságának megteremtése és megőrzése, valamint a gyermekek testi, lelki, erkölcsi 

veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, megszüntetése. 

A szociális és gyermekvédelmi ellátások integrált formában a Szent László Völgye Segítő 

Szolgálat szervezetében működnek. 

Az ellátási terület nagysága a gyermekvédelmi és szociális alapszolgáltatások tekintetében a 

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás területe: 19144 fő, ebből 0-17 éves korú 

lakosságszám 3680 fő. Tordas lakosságszáma (2019. évben): 2093 fő, ebből 0-17 éves korú 

lakosságszám 428 fő. 

 

Tordas Község Önkormányzata beszámolója a Szent László Völgye Segítő Szolgálatnak a 

településen végzett gyermekvédelmi és szociális tevékenységéről szóló beszámolóját egészíti 

ki. 

 

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma:  

14 gyermek, közülük 3 hátrányos helyzetű (továbbiakban: HH) (2 gyermek május után 

lett támogatott HH-ként, 1 gyermek novembertől kapott támogatást családba fogadás 

miatt) 

- rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma: nem volt 

- kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok: alacsony jövedelemmel rendelkező 

családok 

- elutasítások száma, főbb okai: nem volt  

- Az önkormányzatot terhelő kiadás nagysága (a támogatást az önkormányzat vissza 

igényli) 2019-ben Erzsébet utalvány helyett pénzbeli támogatást írt elő a megváltozott 

jogszabály: 6.000 Ft/gyermek, HH-s esetében 6.500 Ft/gyermek, évente két alkalommal. 

13 jogosult gyermek összesen 159.000 Ft 

- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra 

vonatkozó adatok: nem történt kifizetés. 

- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó 

- statisztikai adatok: a gyermekétkeztetés a Tordasi Polgármesteri Hivatal 

Főzőkonyháján biztosított óvodai nevelési napokon. Szünidőben, ha a szülő kéri, de 

nincs óvodai nevelési nap, akkor az Önkormányzat a Fejér Megyei Gesztenyés 



Egyesített Szociális Intézményben rendeli meg az ebédet. Szünidei gyermekétkeztetés 

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek közül 10 fő 100%-

os, 2 fő 50%-os kedvezményben részesült, 2 fő pedig intézményi ellátásban nem 

részesült. Szünidei gyermekétkeztetést 1 gyermek vette igénybe 2019. nyarán és az őszi 

szünetben összesen 20 napon keresztül. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolókat vitassa meg és a határozati 

javaslatokat fogadja el. 

 

A határozat elfogadásához az Mötv. alapján egyszerű többség szükséges. 

 

Határozati javaslat 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

…/2020. (VII. 28.) határozata 

Szent László Völgye Segítő Szolgálat Tordas településen végzett 2019. évi 

gyermekvédelmi és szociális szakmai munkájáról szóló beszámolójáról 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Szent László 

Völgye Segítő Szolgálat Tordas településen végzett 2019. évi gyermekvédelmi és szociális 

szakmai munkájáról szóló beszámolóját. 

 

felelős: jegyző 

határidő: azonnal 

 

 

Határozati javaslat 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

…/2020. (VII. 28.) határozata 

az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2019. 

évi beszámolójáról 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a települési 

önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2019. évi 

beszámolót. 

 

felelős: jegyző 

határidő: azonnal 

 

Tordas, 2020. július 22. 

 

 

        Juhász Csaba  

        polgármester 

 

 

 

dr. Zay Andrea 

jegyző 


