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…/2015. (V. 18.) önkormányzati határozat melléklete 

 

Á T F O G Ó  É V E S  É R T É K E L É S  

 

Tokod Nagyközség Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról 2014. évre vonatkozóan 

 

 

1.) A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály 

adataira 

 

Tokod Nagyközségben a népesség-nyilvántartás adatai alapján 4.516 fő a 

bejelentett lakosok száma. Ebből: 

 

    0-6 évesek száma:             322 fő 

  7-14 évesek száma:             364 fő 

15-18 évesek száma:             203 fő 

19 éven felüliek száma:       3627 fő 

 

A 0-tól 14 éves gyermekek száma kis mértékben nőtt, azonban a tavalyi évhez 

képest az összlakosság száma csökkent. 

 

 

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

 

A rendszeres gyermekvédelmi támogatás, mint pénzbeli ellátás 2005. december 31. 

napjával megszűnt, összege beépült a családi pótlék összegébe és a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény elnevezésű ellátás váltotta fel. A rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása a jegyző hatásköre. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek az óvodában és az 

általános iskola 1-8. osztályáig ingyenes étkezésre és ingyenes tankönyvre jogosultak. 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma az elmúlt években 

nőtt, a kedvezményre jogosultak száma a következők szerint alakult: 

 

- 2010. évben 165 fő, 

                                                         - 2011. évben 192 fő, 

                                                         - 2012. évben 217 fő, 

                                                         - 2013. évben 224 fő, 

                                                           

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 2014. december 31-ei állapot szerint 

összesen 230 fő (117 család, ebből egyedülálló szülő 51 fő) volt jogosult a következő 

megoszlásban:  

0-6 éves: 73 fő, 

7-14 éves: 117 fő, 

15-18 éves: 34 fő, és 

6 fő nagykorú, nappali oktatás munkarendje szerinti középiskolai vagy felsőoktatási 

intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató személy. 

 

Kérelem elutasítására 2 esetben – jövedelem túllépés miatt – került sor. 
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek évente két 

alkalommal, augusztus és november hónapokban 5.800-5.800,- Ft természetbeni 

támogatásban részesültek. A támogatás „Erzsébet utalvány” formájában történt. A 

támogatás éves összege 2.668.000.-Ft volt. Ezek a kiadások nem az önkormányzat 

költségvetését terhelik, mivel a kifizetett összegek a központi költségvetésből 

visszaigényelhetők. 

 

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2013. december 31. napján megszűnt. 

Helyét átvette az önkormányzati segély, melynek megállapítása a Népjóléti Bizottság 

(továbbiakban: Bizottság) hatásköre. Az önkormányzati támogatás összege 10.000 

Ft-ig terjedhet.  

A támogatás pénzbeli vagy természetbeni formában is nyújtható. Természetbeni 

támogatások elsősorban: iskolai, óvodai étkeztetési díjhoz való hozzájárulás és 

tankönyvtámogatás. A támogatás folyósítása során, az önkormányzatot terhelő 

kiadás nagysága 2014. évben 850.718.-Ft volt. 

 

Az önkormányzat a napközi-otthonos óvoda működtetését tartotta fenn 2014. 

évben. Az általános iskola fenntartója 2013. január 1. napjától a KLEBELSBERG 

Intézményfenntartó Központ. A működtetés és az étkeztetés biztosítása mindkét 

intézményben az önkormányzat feladata.  Az óvodában és az iskolában 

kedvezményes vagy ingyenes étkezést vehet igénybe az a szülő, akinek gyermeke 1-

8. évfolyamra jár és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, tartósan 

beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek a családban, illetve a három vagy több 

gyermeket nevelő családok. 

 

Az óvodában 30 gyermek részesült kedvezményes, és 54 gyermek ingyenes 

étkeztetésben. Az iskolában 72 tanuló étkezik kedvezményesen, 85 tanuló pedig 

ingyenesen. 

 

Az önkormányzat 2014-ben ismételten csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz, amelynek keretében 7 fő főiskolai vagy 

egyetemi hallgató részesül támogatásban 10 hónapon keresztül. A támogatásra 

felhasznált összeg 440.000.-Ft volt. 

 

 

3.) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

bemutatása 

 

A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. A 

települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének 

kiépítése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. 

 

A gyermekvédelmi rendszer a következők szerint épül fel: 

- pénzbeli és természetbeni ellátások (pl. az előzőekben említett rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény); 

 - személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások; 

 - személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások; 

 - gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések. 
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Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

 

                                   - gyermekjóléti szolgáltatás; 

                                   - gyermekek napközbeni ellátása; 

- gyermekek átmeneti gondozása. 

 

A települési önkormányzatok a pénzbeli és természetbeni ellátásokon túl a 

gyermekvédelmi törvényben foglaltak szerint a személyes gondoskodást nyújtó 

alapellátások keretében (állandó lakosságszámtól függően) biztosítják a gyermekek 

napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, szervezik és közvetítik a 

máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. 

 

Az alapellátások szolgáltatásának célja az, hogy az önkormányzatok hozzájáruljanak 

a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének biztosításához, a 

veszélyeztetettség megelőzéséhez, a gyermek családból történő kiemelésének 

megelőzéséhez. 

 

Az önkormányzatok a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti 

alapellátásokat többcélú kistérségi társulás útján is biztosíthatják. 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatást a Dorogi Többcélú 

Kistérségi Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata útján nyújtja.  

 

A gyermekek napközbeni ellátására a törvény a következő formákat határozta meg 

(2014-ben):  

- bölcsőde,  

- hetes bölcsőde (csak tízezernél több állandó lakos esetén kötelező),  

- családi napközi,  

- családi gyermekfelügyelet,  

- házi gyermekfelügyelet,  

- nyári napközis otthon valamint  

- a közoktatási törvény hatálya alá tartozó óvodai, iskolai napközi.  

Az iskolai napközi alapvető feladata a gyermekek délutáni tevékenységének 

szervezése a szabadidő és tanulás megfelelő váltogatásával. 

 

A Hegyeskő Általános Iskola székhelye Tokod faluban van, egy telephelye Tokod-

Üveggyárban működik. A napközi otthonos ellátást 78 fő részére biztosítják. (Tokodon 

2 csoport, Üveggyárban 1 csoport) vette igénybe. A létszámadatok minimálisan 

változnak. Az iskolai napközis foglalkozásokat a szülők igényeinek megfelelően 

biztosítják.  Az a tapasztalat, hogy nagy igény van a napközire, vannak családok, 

ahol nem lenne megoldott a gyermek napközbeni felügyelete és étkezése. A 

pedagógusok foglalkoztatási tervet készítenek, mely igazodik az iskola legfontosabb 

nevelési célkitűzéseihez, a csoport helyzetelemzéséhez, a tanulók 

személyiségfejlesztéséhez, a tehetséggondozáshoz, és a hátrányos helyzetű tanulók 

felzárkóztatásához. A programban szerepelnek az iskola pedagógiai programjának 

egész napos foglalkoztatásra vonatkozó hosszú és rövid távú céljai, az általános 

munka és szervezeti rend és a foglalkoztatási terv. A foglalkoztatási vagy programterv 

– a napközi alapelveit figyelembe véve – a következő fő szempontok figyelembe 

vételével készül el: tanulás, szabadidős tevékenységek, társas kapcsolatok 

fejlesztése, egészséges életmódra nevelés.  
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A napközis csoportok 1-1 tanteremben vannak elhelyezve, ahol délelőtt tanítás folyik. 

A felszereltség tekintetében folyamatos fejlesztésre csak pályázatok útján van 

lehetőség, melyre keresik a lehetőségeket. A jövőben is igyekeznek a pedagógusok 

minél több rászoruló tanulót bevonni a foglalkozásokba. Tanulószobai foglalkozást a 

felső tagozaton 5-8. osztályos tanulók részére szervez az iskola. A létszám változó, a 

tanulmányi eredmények alapján folyamatosan hívják a tanulókat és segítséget 

adnak a pedagógusok a másnapi felkészüléshez.  A tanulószobát igénybe vevők 

létszáma 32-36 fő között mozog. 

 

Az óvodai nevelés legfontosabb nevelési célkitűzése a közösségi nevelés volt. Ennek 

kapcsán legfontosabb feladat az érzelmi biztonságot nyújtó, kiegyensúlyozott, 

nyugodt, családias légkör megteremtése, ami tevékenységre ösztönzi a gyermeket, 

megalapozza érzelmi kötődésüket. Ennek alapja a bizalom, a kölcsönös tisztelet, az 

elfogadás és befogadás. Következetes, rugalmasan kezelt szokásrendszer kialakítása, 

amely segít abban, hogy a körülötte lévő szűkebb és tágabb környezetben az 

emberi érintkezés alapvető szabályait elsajátíthassa. Meghitt, egyéni beszélgetések, 

játékok, a gyermekre való odafigyelés, annak meghallgatása. Ez erősíti a felnőtt és a 

gyermek érzelmi kapcsolatát, valamint a közösségi élet alakulását. Egyéni bánásmód 

alkalmazása, differenciálás elvének érvényesítése. Erkölcsi, intellektuális, szociális 

érzelmek fejlesztése élményszerző, sokszínű programok szervezése által, amely 

lehetőséget biztosít a közösségi élet alakulására. Összekovácsoló szerepe van, a 

gyermek megtanulja, a helyes viselkedés módját, szocializálódik. 

Közösségi kapcsolatokat erősítő programok: Családi sportdélután /zenés, mesés 

torna/, János hegyi kirándulás (környezettudatos magatartás-természet 

megszerettetése), népmese napja: "Az Óperencián túl" más csoport meghívása, 

állatok napja:  állatkerti kirándulás tanyán voltunk,  Márton napi készülődés, 

lampionos felvonulás, középső csoportosok dramatikus, zenés játéka, "Év múlik, évet 

ér" évszak búcsúztató(őszi versek, énekek), zenés, mesés délelőtt, "Ovi galéria"  /ősszel 

készült legszebb munkák kiállítása az ebédlőben, csoportonként/, "Megjött a Mikulás" 

szülői dramatizálás, Adventi készülődés, karácsonyvárás, manuális tevékenységek 

nagycsoportosok karácsonyi előadása /dramatizálás/, könyvtárlátogatás, 

Óvodapedagógusok báb előadása, " Farsangi karnevál" /"Bolond-bálban jártam az 

este"dramatizálás, tánc/, "Ovi galéria", télen készült munkákból rajzkiállítás. 

Nyílt nap az óvodában, évszak búcsúztató, "Év múlik, évet ér" Jöjjön a tavasz, menjen 

a tél" versek, énekek a télről, zenés délelőtt, kiszebáb égetés, Nemzeti ünnepünk 

(csoportonkénti verselés, énekelés, dramatikus játék, megemlékezés),víz világnapja 

szituációs játékok,versek, énekek, mesék 

"Iskolás leszek", óvoda-iskola átmenet ismerkedés az iskolával, tanító nénivel 

óvodában, iskolában 

Húsvéti készülődés: játszóház-bábkészítés, szülők (óvónők) dramatizálása, vagy báb 

előadás, költészet napja: "Év múlik, évet ér" évszakköszöntő versek, énekek a 

tavaszról, Anyák napja: dramatikus, zenés játék szülőknek, madarak és fák napja, 

kirándulás, élményszerzés, gyereknap zenés, mesés, mozgásos családi nap, 

környezetvédelmi világnap. 

 

Tokod Nagyközségben az óvodai és az iskolai napközi az igényeket lefedi, a 

gyermekek napközbeni ellátásának egyéb formáira ez idáig nem merült fel igény. 

 

A gyermekek átmeneti gondozásának formái (2014. évben) a Gyvt. alapján a 

következők:  

- helyettes szülői szolgáltatás,  
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- gyermekek átmeneti otthona (húszezernél több állandó lakos esetén), 

- családok átmeneti otthona (harmincezernél több állandó lakos esetén). 

 

A helyettes szülői szolgáltatást Tokod Nagyközség Önkormányzata 2009. évben 

társulásos formában biztosította. A helyettes szülői hálózat működtetője a Dorog és 

Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat volt. A szolgáltatást olyan esetben 

lehetett igénybe venni amikor a szülő - önhibáján kívül - nehéz élethelyzetbe kerül és 

gyermekéről átmenetileg nem tud gondoskodni. A Dorog és Térsége Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat a helyettes szülői hálózat működési engedélyét 2010-ben 

visszaadta. Községünkben még nem jelentkeztek családok vagy egyének helyettes 

szülői feladatok ellátására. 

 

A gyermekek átmeneti otthona és a családok átmeneti otthona ellátások, 

igénybejelentés esetén, ellátási szerződéssel biztosíthatók. 

 

A települési önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, nem állami 

szervvel kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja.  

 

 

4.) Bűnmegelőzés 

 

A községben bűnmegelőzési program még nem készült, viszont az Önkormányzat és 

a Rendőrség között együttműködési megállapodás jött létre, mely alapján a 

rendőrség munkatársai tájékoztató előadásokat tartanak a Hegyeskő Általános 

Iskolában. 

 

2013. év szeptemberében kezdte meg tevékenységét a Tokodi Polgárőr Egyesület, 

mely a 2011. évi CLXV. polgárőrségről szóló törvény és az egyesület Alapszabályában 

megfogalmazottak alapján vállalja a közbiztonság javítását célzó, társadalmi 

elvárásokat tükröző, önként vállalt bűnmegelőzési feladatok végrehajtását, valamint 

a Rendőrséggel és az Önkormányzattal való együttműködést. 

 

Az önkormányzat által biztosított családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 

keretében, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói minden 

évben tartanak az iskolákban bűnmegelőzési tájékoztatót, a szabadidő hasznos 

eltöltését célzó programokat, előadásokat és játszónapot.  

  

 

5.) Civil szervezetek, szabadidős programok 

 

Önkormányzatunk két kultúrházat, a Népművészeti Alkotóházat és Közösségi Házat 

tart fenn. A faluban működő kultúrházban helyet biztosít a civil összefogással létrejött 

ifjúsági klubnak. Az Önkormányzat ezzel kíván hozzájárulni a gyermekek 

szabadidejének hasznos és tartalmas eltöltéséhez. 

 

Népművészeti Alkotóházunkban csuhé, csipkeverő és babavarró, batik és 

gyermekrajz szakkör működik. E tevékenységek támogatásával az Önkormányzat 

hozzájárul a faluban máig élő hagyományok ápolásához, ezzel is jó példát mutatva 

a fiatal generáció felé.  

Az Ebszőnybányai Közösségi Házban naponta 18-20 gyermekkel foglalkozunk. A 

gyermekek minden nap más játékkal töltik el a szabadidejüket. Érdeklődésük szerint 
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helytörténeti szakkörön, táncórán vehetnek részt. Házi bajnokságokat szervezünk. 

Megemlékezünk az ünnepekről, melyekre a családsegítő munkatársai, a szülők és a 

gyermekek együtt készítenek az ünnepnek megfelelő kézműves díszeket. Húsvétra, 

Karácsonyra, Anyák napjára műsorral készülünk. A közösségi házban a Karitász, a 

Máltai Szeretetszolgálat, és a Baptista Szeretetszolgálat által gyűjtött játékokat, 

ruhákat osztunk szét a rászorulóknak. 

 

Sportolási lehetőségek a községben: futball, asztalitenisz. Szabadidős elfoglaltságként 

választható még a hastánc, mazsorett- és néptánc tanulás is. 

 

Tokodon több játszótér is működik. A Szabadság utcában a régi nem szabványos 

eszközök kiváltására minősített játszótéri eszközökkel berendezett az Európai Uniós 

szabványoknak megfelelő játszótér épült. 

 

A falut körülvevő hegyekben számtalan lehetőség nyílik kirándulásra.  

 

Önkormányzatunk kiemelt figyelmet fordít és folyamatos anyagi támogatást biztosít 

a gyermek- és ifjúsági feladatokról való gondoskodásra az ehhez szükséges közösségi 

tér biztosítására, a közművelődési, tudományos és művészeti tevékenység valamint a 

helyi sport működésére, ezzel is hozzájárulva a gyermek szabadidejének hasznos 

eltöltéséhez. 

 

 

Tokod, 2015. május 11. 

 

 

 

 

 

          Tóth Tivadar 

                    polgármester 


