
ÉRTÉKELÉS 
 

A 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat a gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít, 
amelyet a képviselő-testület megtárgyal. 
 
A beszámoló tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete 
tartalmazza. 
 
1. (1) A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0–18 éves korosztály 
adataira 

2021. december 31-én 2224 fő állandó lakos volt, 1125 férfi és 1099 nő. Ebből a 18 év 
alattiak száma 453 fő (235 férfi, 218 nő). 
2021. december 31-én Tordas lakónépessége 2263 fő volt, ebből 1144 férfi és 1119 nő. 
Ebből a 18 év alattiak száma 468 fő (243 férfi, 225 nő). 

 
2. (2) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma: 13 gyermek, közülük 4 
hátrányos helyzetű (továbbiakban: HH). 1 gyermek kapott 2021 novemberétől 
kedvezményt, 1 gyermek pedig az édesanyjával való Tordasra költözésekor részesült a 
kedvezményben, azonban 2 hónappal később az édesapjához költözött, ezért megszűnt az 
édesanyja által igénybe vett gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága. 2 gyermek 
családjában a jövedelmi helyzet javult, így 2021-ben már nem részesültek rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben. 
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma: nem volt 
- kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok: alacsony jövedelemmel rendelkező 
családok 
- elutasítások száma, főbb okai: nem volt 
- a pénzbeli támogatás évenként kétszer: 6.000 Ft/gyermek, HH/HHH-s esetében 6.500 
Ft/gyermek. 2021-ben 13 jogosult gyermek összesen 154.000 Ft támogatást kapott. 
- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó 
adatok: nem volt 
- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó 
statisztikai adatok: a gyermekétkeztetés a Tordasi Polgármesteri Hivatal Főzőkonyháján 
biztosított óvodai nevelési napokon. Szünidei étkezés a törvényi szabályozásnak 
megfelelően a HH-s, HHH-s gyermekek számára biztosított az önkormányzat részéről. Az 
intézményi gyermekétkeztetés a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermekek közül 12 fő 100%-os kedvezményben részesült, 1 fő intézményi étkezést nem 
igényelt. Szünidei gyermekétkeztetést 4 gyermek vette igénybe 2021 tavaszi és téli szünet 
kivételével összesen 48 napon keresztül. 
 

3. (3) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
bemutatása: 
– gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata: a 
gyermekjóléti szolgáltatásokat a Szent László Völgye Segítő Szolgálat útján biztosítja az 



önkormányzat, amely a gyermekvédelmi tevékenységét – statisztikai adataikkal együtt – a 
testületi ülésen tárgyalandó beszámolójában részletesen bemutatja. A Segítő Szolgálat 
munkatársaival napi kapcsolatban vagyunk, rendszeresen konzultálunk a felmerülő 
problémákról. 
– gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen 
ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok: ilyen jellegű szolgáltatást a 
Segítő Szolgálat nem nyújt. 
 

4. (6) A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett 
szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének 
alkalmával tett megállapítások bemutatása:  
2021-ben gyámhatósági, gyermekvédelmi területen történt szakmai ellenőrzésre nem került 
sor.  

 
5. (7) Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján 

(milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb 
kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések):  
Az önkormányzat és a Segítő Szolgálat által nyújtott ellátások és szolgáltatások alkalmasak 
a jelenlegi színvonal fenntartásához. 

 
6. (8) A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen 

készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők 
számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak 
bemutatása:  
Bűnmegelőzési program nem készült, tudomásunk szerint 2021-ben a településen élő 
gyermekkorúak/fiatalkorúak egyetlen bűncselekményt sem követtek el. 

 
7. (9) A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében 

milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek:  
A településen civil szervezetek a gyermekvédelmi ellátások biztosításában nem vesznek 
részt. 

 
Tordas, 2022. május 12. 
 
 dr. Zay Andrea 
 jegyző 
 
 


