


















TO� RVE� NY	ALAPJA� N	NYU� JTHATO� 	KEDVEZME� NYEK:	

 INGYENES INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTEKEZTETÉS 

	 Köznevelési intézmény Jogosultsági feltételek Jogszabályhely Egyéb megjegyzés 

1. 

Bölcsőde / mini bölcsőde / 
óvoda 

a gyermek, aki: 
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

b) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, 

amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 

c) olyan családban él, amelyben három vagy több 

gyermeket nevelnek, 

d) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata 

alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja 

meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 

jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal 

csökkentett összegének 130%-át (ez jelenleg 139.185 Ft) 

vagy 

e) nevelésbe vették; 

a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról 

1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 21/B.§ 

(1) bek. a) pont 

Mezőberény ( a beérkezett 
adatok alapján) 
 
MVÓI: 207 fő ingyenesen 
étkező (8 fő nem részesül 
kedvezményben) 
 
Katicabogár Óvoda: 87 fő 
ingyenesen étkező (4 fő nem 
részesül kedvezményben) 
 
Talentum Ref. Óvoda: 48 fő 
ingyenesen étkező (1 fő nem 
részesül kedvezményben) 

2. 

1-8. évfolyamon nappali 

rendszerű iskolai oktatás 

a tanuló aki: 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

vagy 

b) nevelésbe vették; 

Gyvt. 21/B.§ (1) bek. b) pont Mezőberény ( a beérkezett 
adatok alapján) 
 
MAI: 159 fő ingyenesen 
étkező (össz. étkező:350 fő, 
96 fő nem részesül 
semmilyen kedvezményben) 
 
PSEG Ált.isk.: 13 fő 
ingyenesen étkező (össz. 
étkező: 197 fő, 122 fő nem 
részesül semmilyen 
kedvezményben 
 



3. azon 1-2. pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermek, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó 

fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el 

Gyvt. 21/B.§ (1) bek. c) pont - 

4. 

1-8. évfolyamon felül nappali 

rendszerű iskolai oktatás 

a tanuló, akit: 

a) nevelésbe vették, vagy 

b) utógondozói ellátásban részesül. 

Gyvt. 21/B.§ (1) bek. d) 

pont 

PSEG Gimn.: 5 fő nevelésbe 

vett ingyenesen étkező (össz.: 

239 fő, 118 fő nem részesül 

semmilyen kedvezményben) 

50%-OS NORMATÍV KEDVEZMÉNY AZ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTEKEZTETÉS ESETÉBEN 

	 Köznevelési intézmény Jogosultsági feltételek Jogszabályhely Egyéb megjegyzés 

1. 

1-8. évfolyamon felüli nappali 

rendszerű iskolai oktatás 

ha a tanuló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesül 
Gyvt. 21/B.§ (2) bek. a) 
pontja 

PSEG Gimn.: 50 fő 50%-os 
kedvezménnyel étk. (össz.: 

239 fő, 118 fő nem részesül 

semmilyen 

kedvezményben) 

 

2. 

1-8. és az azon felüli 

évfolyamon nappali rendszerű 

iskolai oktatás 

ha a tanuló olyan családban él, amelyben három vagy több 

gyermeket nevelnek, feltéve, hogy a 2. pontban bemutatott a) 

pont alapján a tanuló nem részesül ingyenes intézményi 

gyermekétkeztetésben 

Gyvt. 21/B.§ (2) bek. b) 
pontja 

Mezőberény ( a beérkezett 
adatok alapján) 
 
MAI: 95 fő 50%-os 
kedvezménnyel étkező 
(össz. étkező:350 fő, 96 fő 
nem részesül semmilyen 
kedvezményben)* 
 
PSEG Ált.isk.: 52 fő 50%-os 
kedvezménnyel étk. (össz. 
étkező: 197 fő, 122 fő nem 
részesül semmilyen 
kedvezményben 
 
 



PSEG Gimn.: 58 fő 50%-os 
kedvezménnyel étk. (össz.: 

239 fő, 118 fő nem részesül 

semmilyen 

kedvezményben) 

 
* köztük lehet más jogcímen 
50%-os kedvezményben 
részesülő is, erről nem 
kaptunk kimutatást, de az 
össz. létszám ennyi 

 

3. 

Bölcsőde / mini bölcsőde / 

óvoda/ 

 

1-8. évfolyamon nappali 

rendszerű iskolai oktatás/ 

 

1-8. évfolyamon felül nappali 

rendszerű iskolai oktatás 

tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy 

az 1-2, 4. pontokban bemutatott feltételek alapján a gyermek 

nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben 

Gyvt. 21/B.§ (2) bek. c) 
pontja 

PSEG Ált.isk.: 10 fő 50%-os 
kedvezménnyel étk. (össz. 
étkező: 197 fő, 122 fő nem 
részesül semmilyen 
kedvezményben 
 
 
PSEG Gimn.: 4 fő 50%-os 
kedvezménnyel étk. (össz.: 

239 fő, 118 fő nem részesül 

semmilyen 

kedvezményben) 

 

AZ INGYENES ÉS KEDVEZMÉNYES INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉST A TANULÓ UTÁN A NAPPALI RENDSZERŰ OKTATÁSBAN VALÓ 

RÉSZVÉTELE BEFEJEZÉSÉIG KELL BIZTOSÍTANI. 

 

  



 

O� NKORMA� NYZATI	RENDELET	ALAPJA� N	NYU� JTHATO� 	KEDVEZME� NYEK:	

 KEDVEZMÉNYES INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTEKEZTETÉS 

	
Köznevelési 
intézmény 

Jogosultsági feltételek Jogszabályhely Egyéb megjegyzés 

1. 

nevelési-oktatási 

intézmény - nincs 

korosztály 

megszabva 

 

az intézmény vezetője, egyéni rászorultság alapján 

kedvezményt állapíthat meg a gyermekétkeztetés 

térítési díjának megfizetésére az önkormányzat által az 

éves költségvetési rendeletben meghatározott keretek 

között, a következő szabályok szerint: 

 

a) étkezési kedvezményt a Gyvt. hatálya alá 

tartozó személyek részére lehet adni, 

 

b) a kedvezményt különösen indokolt annak a 

gyermeknek adni, akinek a családjában az egy 

főre jutó jövedelem 10-15%-kal haladja meg a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

való jogosultság határát. A kedvezmény 

megállapításakor figyelemmel kell lenni arra, 

ha a jogosultat egyedülálló szülő neveli. 

 

A kedvezmény maximálisan adható összege, ha a 

jogosult családjában az egy főre számított jövedelem: 

 

NYM 160 % felett van, de a -190%-ot nem haladja 

meg (ez jelenleg 45.600 – 54.150 Ft között)  

aa) normatív támogatásban nem részesülő gyermek 

esetén  15 % 

ab) 50 %-os normatív támogatásban részesülő gyermek 

esetén  8 % 

a gyermekvédelem helyi 

rendszeréről szóló 

20/2016.(V.31.) önkormányzati 

rendelet 5.§-a 

 

Az intézmények, a következő évi 

díjkedvezmény nyújtásához szükséges 

fedezet iránti igényüket, minden év 

december 1. napjáig nyújtják be a 

képviselő-testülethez. 

 

 
A konkrét támogatási összeget a Bizottság 

határozza meg átruházott hatáskörben az 

intézmények által benyújtott kérelmek és 

javaslatok alapján. 

 

Mezőberényben: 

2017-ben 43 fő – 68.280 Ft értékben, 

2018-ban 50 fő – 76.150 Ft értékben, 

2019-ben 21 fő – 24.990 Ft értékben, 

2020-ban szeptember 1-ig 1 fő – 600 Ft 

értékben 



 

 

 

NYM 130 % felett van, de a -160 %-ot nem haladja 

meg (ez jelenleg 37.050 – 45.600 Ft között) 

 

aa) normatív támogatásban nem részesülő gyermek 

esetén  25 % 

ab) 50 %-os normatív támogatásban részesülő gyermek 

esetén  15 % 

 

Az intézmény indokolt esetben a meghatározottaktól 

eltérő kedvezmény biztosítására javaslatot tehet egyedi 

ügyekben a Bizottságnak. 

 

 

O� NKORMA� NYZATI	RENDELET	ALAPJA� N	NYU� JTHATO� 	SZOCIA� LIS	TA�MOGATA� SOK:	

 SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK 

	 Támogatási forma Jogosultsági feltételek Jogszabályhely Egyéb megjegyzés 

1. 

RENDKÍVÜLI 
TELEPÜLÉSI 
TÁMOGATÁS 

Az Szt. 45.§ (4) bekezdésében meghatározott, anyagi 

segítségre szoruló személyek részére. 

 

Szt. 45.§ (4) bek.: 

„Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat 

a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, 

illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem 

tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező 

többletkiadások - így különösen betegséghez, 

halálesethez, elemi kár elhárításához, a 

válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének 

megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek 

a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátásokról szóló 

4/2015. (II.24.) önkormányzati 

rendelet 15.§ 

 

A rendkívüli települési támogatás eseti 

jellegű támogatás, melynek legkisebb 

összege 5.000 Ft. 

 

Mezőberényben: 

2017-ben 132 fő – 1.861.000 Ft értékben, 

2018-ban 346 fő – 13.497.100 Ft értékben, 

2019-ben 2751 fő – 19.005.100 Ft értékben, 

2020-ban szeptember 1-ig 80 fő – 883.400 

Ft értékben 

 

2018-2019. években a tűzifa támogatás 



fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek 

családjával való kapcsolattartásához, a gyermek 

családba való visszakerülésének elősegítéséhez 

kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos 

helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.” 

 

A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemben 

meg kell jelölni a támogatás igénylésének okát, 

valamint az 5.§ (4) bekezdésében meghatározottakon 

túl mellékelni kell a rendkívüli kérelmet alátámasztó 

dokumentumokat. 

 

nincs benne a kimutatásban! 

2. 

FELSŐOKTATÁSI 

INTÉZMÉNYBEN 

TANULÓK 

TÁMOGATÁSA 

annak a létfenntartási gondokkal küzdő személynek, 

akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 250%-át (ez jelenleg 71.250 Ft), 

egyedülálló esetén a 300%-át (ez jelenleg 85.500 Ft) – 

és önmaga vagy háztartása létfenntartásáról más 

módon gondoskodni nem tud, mert felsőoktatási 

intézményben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező 

gyermeke taníttatásának elősegítéséhez kapcsolódó 

kiadásai keletkeztek. 

 

A felsőoktatási intézményben tanulók támogatása iránti 

kérelemben meg kell jelölni a támogatás igénylésének 

okát, valamint az 5. § (4) bekezdésében 

meghatározottakon túl mellékelni kell a kérelmet 

alátámasztó dokumentumokat. 

a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátásokról szóló 

4/2015. (II.24.) önkormányzati 

rendelet 19.§ 

 

Eseti jellegű támogatás. 

 

Mezőberényben: 

2017-ben 27 fő – 810.000 Ft értékben, 

2018-ban 30 fő – 900.000 Ft értékben, 

2019-ben 24 fő – 720.000 Ft értékben, 

2020-ban szeptember 1-ig 2 fő – 60.000 Ft 

értékben 

3. 

ISKOLAKEZDÉSI 
TÁMOGATÁS 

általános iskolába járó, mezőberényi lakóhellyel, vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező tanulónak, akinek 

háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 300%-át (ez jelenleg 85.500 Ft). 

 

Az iskolakezdési támogatás igénylésekor az 5.§ (4) 

bekezdés szerinti dokumentumokat kell benyújtani. 

a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátásokról szóló 

4/2015. (II.24.) önkormányzati 

rendelet 20/B.§ 

 

Eseti, 15.000 Ft összegű, pénzbeli 

támogatás. 

 

2020.09.17. csüt. – 43 elbírált kérelem (77 

gyermek részére) – 1.155.000 Ft 

(folyamatban: 32 kérelem) 

2020.09.21. hétfő – 70 elbírált kérelem (125 

gyermek részére) – 1.875.000 Ft 

(folyamatban 35 kérelem szept.17-18-án 

csüt-pénteken leadottak) 



Kimutatás	Mezőberényben	az	intézményi	gyermekétkeztetésben	résztvevők	
létszámáról,	valamint	a	kedvezményben	részesülő	gyermekek/tanulók	létszámáról,	

arányáról	(2020.	szeptember)	

Intézmény megnevezése Összes étkező Teljes árat fizet Ingyenesen étkezik 
50%-os kedvezményben 

részesül 

Mezőberény Város Óvodai 
Intézménye 

215 fő 8 fő 207 fő - 

Katicabogár Evangélikus 
Óvoda 

91 fő 4 fő 87 fő - 

Talentum Református 
Óvoda 

49 fő 1 fő 48 fő - 

Mezőberényi Általános 
Iskola 

350 fő 96 fő 159 fő 95 fő 

Petőfi 
Sándor 
Evangélikus 
Általános 
Iskola, 
Gimnázium 
és Kollégium 

Általános 
iskola 

197 fő 122 fő 13 fő 62 fő 

Gimnázium 239 fő 118 fő 5 fő 116 fő 

MINDÖSSZESEN: 
1141 fő 
(100%) 

349 fő 
(31%) 

519 fő 
(45%) 

273 fő 
(24%) 

 



TO� RVE� NY	ALAPJA� N	NYU� JTHATO� 	KEDVEZME� NYEK:	

 INGYENES INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTEKEZTETÉS 

	 Köznevelési intézmény Jogosultsági feltételek Jogszabályhely Egyéb megjegyzés 

1. 

Bölcsőde / mini bölcsőde / 
óvoda 

a gyermek, aki: 
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

b) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, 

amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 

c) olyan családban él, amelyben három vagy több 

gyermeket nevelnek, 

d) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata 

alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja 

meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 

jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal 

csökkentett összegének 130%-át (ez jelenleg 139.185 Ft) 

vagy 

e) nevelésbe vették; 

a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról 

1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 21/B.§ 

(1) bek. a) pont 

Mezőberény ( a beérkezett 
adatok alapján) 
 
MVÓI: 207 fő ingyenesen 
étkező (8 fő nem részesül 
kedvezményben) 
 
Katicabogár Óvoda: 87 fő 
ingyenesen étkező (4 fő nem 
részesül kedvezményben) 
 
Talentum Ref. Óvoda: 48 fő 
ingyenesen étkező (1 fő nem 
részesül kedvezményben) 

2. 

1-8. évfolyamon nappali 

rendszerű iskolai oktatás 

a tanuló aki: 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

vagy 

b) nevelésbe vették; 

Gyvt. 21/B.§ (1) bek. b) pont Mezőberény ( a beérkezett 
adatok alapján) 
 
MAI: 159 fő ingyenesen 
étkező (össz. étkező:350 fő, 
96 fő nem részesül 
semmilyen kedvezményben) 
 
PSEG Ált.isk.: 13 fő 
ingyenesen étkező (össz. 
étkező: 197 fő, 122 fő nem 
részesül semmilyen 
kedvezményben 
 



3. azon 1-2. pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermek, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó 

fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el 

Gyvt. 21/B.§ (1) bek. c) pont - 

4. 

1-8. évfolyamon felül nappali 

rendszerű iskolai oktatás 

a tanuló, akit: 

a) nevelésbe vették, vagy 

b) utógondozói ellátásban részesül. 

Gyvt. 21/B.§ (1) bek. d) 

pont 

PSEG Gimn.: 5 fő nevelésbe 

vett ingyenesen étkező (össz.: 

239 fő, 118 fő nem részesül 

semmilyen kedvezményben) 

50%-OS NORMATÍV KEDVEZMÉNY AZ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTEKEZTETÉS ESETÉBEN 

	 Köznevelési intézmény Jogosultsági feltételek Jogszabályhely Egyéb megjegyzés 

1. 

1-8. évfolyamon felüli nappali 

rendszerű iskolai oktatás 

ha a tanuló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesül 
Gyvt. 21/B.§ (2) bek. a) 
pontja 

PSEG Gimn.: 50 fő 50%-os 
kedvezménnyel étk. (össz.: 

239 fő, 118 fő nem részesül 

semmilyen 

kedvezményben) 

 

2. 

1-8. és az azon felüli 

évfolyamon nappali rendszerű 

iskolai oktatás 

ha a tanuló olyan családban él, amelyben három vagy több 

gyermeket nevelnek, feltéve, hogy a 2. pontban bemutatott a) 

pont alapján a tanuló nem részesül ingyenes intézményi 

gyermekétkeztetésben 

Gyvt. 21/B.§ (2) bek. b) 
pontja 

Mezőberény ( a beérkezett 
adatok alapján) 
 
MAI: 95 fő 50%-os 
kedvezménnyel étkező 
(össz. étkező:350 fő, 96 fő 
nem részesül semmilyen 
kedvezményben)* 
 
PSEG Ált.isk.: 52 fő 50%-os 
kedvezménnyel étk. (össz. 
étkező: 197 fő, 122 fő nem 
részesül semmilyen 
kedvezményben 
 
 



PSEG Gimn.: 58 fő 50%-os 
kedvezménnyel étk. (össz.: 

239 fő, 118 fő nem részesül 

semmilyen 

kedvezményben) 

 
* köztük lehet más jogcímen 
50%-os kedvezményben 
részesülő is, erről nem 
kaptunk kimutatást, de az 
össz. létszám ennyi 

 

3. 

Bölcsőde / mini bölcsőde / 

óvoda/ 

 

1-8. évfolyamon nappali 

rendszerű iskolai oktatás/ 

 

1-8. évfolyamon felül nappali 

rendszerű iskolai oktatás 

tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy 

az 1-2, 4. pontokban bemutatott feltételek alapján a gyermek 

nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben 

Gyvt. 21/B.§ (2) bek. c) 
pontja 

PSEG Ált.isk.: 10 fő 50%-os 
kedvezménnyel étk. (össz. 
étkező: 197 fő, 122 fő nem 
részesül semmilyen 
kedvezményben 
 
 
PSEG Gimn.: 4 fő 50%-os 
kedvezménnyel étk. (össz.: 

239 fő, 118 fő nem részesül 

semmilyen 

kedvezményben) 

 

AZ INGYENES ÉS KEDVEZMÉNYES INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉST A TANULÓ UTÁN A NAPPALI RENDSZERŰ OKTATÁSBAN VALÓ 

RÉSZVÉTELE BEFEJEZÉSÉIG KELL BIZTOSÍTANI. 

 

  



 

O� NKORMA� NYZATI	RENDELET	ALAPJA� N	NYU� JTHATO� 	KEDVEZME� NYEK:	

 KEDVEZMÉNYES INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTEKEZTETÉS 

	
Köznevelési 
intézmény 

Jogosultsági feltételek Jogszabályhely Egyéb megjegyzés 

1. 

nevelési-oktatási 

intézmény - nincs 

korosztály 

megszabva 

 

az intézmény vezetője, egyéni rászorultság alapján 

kedvezményt állapíthat meg a gyermekétkeztetés 

térítési díjának megfizetésére az önkormányzat által az 

éves költségvetési rendeletben meghatározott keretek 

között, a következő szabályok szerint: 

 

a) étkezési kedvezményt a Gyvt. hatálya alá 

tartozó személyek részére lehet adni, 

 

b) a kedvezményt különösen indokolt annak a 

gyermeknek adni, akinek a családjában az egy 

főre jutó jövedelem 10-15%-kal haladja meg a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

való jogosultság határát. A kedvezmény 

megállapításakor figyelemmel kell lenni arra, 

ha a jogosultat egyedülálló szülő neveli. 

 

A kedvezmény maximálisan adható összege, ha a 

jogosult családjában az egy főre számított jövedelem: 

 

NYM 160 % felett van, de a -190%-ot nem haladja 

meg (ez jelenleg 45.600 – 54.150 Ft között)  

aa) normatív támogatásban nem részesülő gyermek 

esetén  15 % 

ab) 50 %-os normatív támogatásban részesülő gyermek 

esetén  8 % 

a gyermekvédelem helyi 

rendszeréről szóló 

20/2016.(V.31.) önkormányzati 

rendelet 5.§-a 

 

Az intézmények, a következő évi 

díjkedvezmény nyújtásához szükséges 

fedezet iránti igényüket, minden év 

december 1. napjáig nyújtják be a 

képviselő-testülethez. 

 

 
A konkrét támogatási összeget a Bizottság 

határozza meg átruházott hatáskörben az 

intézmények által benyújtott kérelmek és 

javaslatok alapján. 

 

Mezőberényben: 

2017-ben 43 fő – 68.280 Ft értékben, 

2018-ban 50 fő – 76.150 Ft értékben, 

2019-ben 21 fő – 24.990 Ft értékben, 

2020-ban szeptember 1-ig 1 fő – 600 Ft 

értékben 



 

 

 

NYM 130 % felett van, de a -160 %-ot nem haladja 

meg (ez jelenleg 37.050 – 45.600 Ft között) 

 

aa) normatív támogatásban nem részesülő gyermek 

esetén  25 % 

ab) 50 %-os normatív támogatásban részesülő gyermek 

esetén  15 % 

 

Az intézmény indokolt esetben a meghatározottaktól 

eltérő kedvezmény biztosítására javaslatot tehet egyedi 

ügyekben a Bizottságnak. 

 

 

O� NKORMA� NYZATI	RENDELET	ALAPJA� N	NYU� JTHATO� 	SZOCIA� LIS	TA�MOGATA� SOK:	

 SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK 

	 Támogatási forma Jogosultsági feltételek Jogszabályhely Egyéb megjegyzés 

1. 

RENDKÍVÜLI 
TELEPÜLÉSI 
TÁMOGATÁS 

Az Szt. 45.§ (4) bekezdésében meghatározott, anyagi 

segítségre szoruló személyek részére. 

 

Szt. 45.§ (4) bek.: 

„Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat 

a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, 

illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem 

tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező 

többletkiadások - így különösen betegséghez, 

halálesethez, elemi kár elhárításához, a 

válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének 

megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek 

a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátásokról szóló 

4/2015. (II.24.) önkormányzati 

rendelet 15.§ 

 

A rendkívüli települési támogatás eseti 

jellegű támogatás, melynek legkisebb 

összege 5.000 Ft. 

 

Mezőberényben: 

2017-ben 132 fő – 1.861.000 Ft értékben, 

2018-ban 346 fő – 13.497.100 Ft értékben, 

2019-ben 2751 fő – 19.005.100 Ft értékben, 

2020-ban szeptember 1-ig 80 fő – 883.400 

Ft értékben 

 

2018-2019. években a tűzifa támogatás 



fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek 

családjával való kapcsolattartásához, a gyermek 

családba való visszakerülésének elősegítéséhez 

kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos 

helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.” 

 

A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemben 

meg kell jelölni a támogatás igénylésének okát, 

valamint az 5.§ (4) bekezdésében meghatározottakon 

túl mellékelni kell a rendkívüli kérelmet alátámasztó 

dokumentumokat. 

 

nincs benne a kimutatásban! 

2. 

FELSŐOKTATÁSI 

INTÉZMÉNYBEN 

TANULÓK 

TÁMOGATÁSA 

annak a létfenntartási gondokkal küzdő személynek, 

akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 250%-át (ez jelenleg 71.250 Ft), 

egyedülálló esetén a 300%-át (ez jelenleg 85.500 Ft) – 

és önmaga vagy háztartása létfenntartásáról más 

módon gondoskodni nem tud, mert felsőoktatási 

intézményben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező 

gyermeke taníttatásának elősegítéséhez kapcsolódó 

kiadásai keletkeztek. 

 

A felsőoktatási intézményben tanulók támogatása iránti 

kérelemben meg kell jelölni a támogatás igénylésének 

okát, valamint az 5. § (4) bekezdésében 

meghatározottakon túl mellékelni kell a kérelmet 

alátámasztó dokumentumokat. 

a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátásokról szóló 

4/2015. (II.24.) önkormányzati 

rendelet 19.§ 

 

Eseti jellegű támogatás. 

 

Mezőberényben: 

2017-ben 27 fő – 810.000 Ft értékben, 

2018-ban 30 fő – 900.000 Ft értékben, 

2019-ben 24 fő – 720.000 Ft értékben, 

2020-ban szeptember 1-ig 2 fő – 60.000 Ft 

értékben 

3. 

ISKOLAKEZDÉSI 
TÁMOGATÁS 

általános iskolába járó, mezőberényi lakóhellyel, vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező tanulónak, akinek 

háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 300%-át (ez jelenleg 85.500 Ft). 

 

Az iskolakezdési támogatás igénylésekor az 5.§ (4) 

bekezdés szerinti dokumentumokat kell benyújtani. 

a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátásokról szóló 

4/2015. (II.24.) önkormányzati 

rendelet 20/B.§ 

 

Eseti, 15.000 Ft összegű, pénzbeli 

támogatás. 

 

2020.09.17. csüt. – 43 elbírált kérelem (77 

gyermek részére) – 1.155.000 Ft 

(folyamatban: 32 kérelem) 

2020.09.21. hétfő – 70 elbírált kérelem (125 

gyermek részére) – 1.875.000 Ft 

(folyamatban 35 kérelem szept.17-18-án 

csüt-pénteken leadottak) 



Kimutatás	Mezőberényben	az	intézményi	gyermekétkeztetésben	résztvevők	
létszámáról,	valamint	a	kedvezményben	részesülő	gyermekek/tanulók	létszámáról,	

arányáról	(2020.	szeptember)	

Intézmény megnevezése Összes étkező Teljes árat fizet Ingyenesen étkezik 
50%-os kedvezményben 

részesül 

Mezőberény Város Óvodai 
Intézménye 

215 fő 8 fő 207 fő - 

Katicabogár Evangélikus 
Óvoda 

91 fő 4 fő 87 fő - 

Talentum Református 
Óvoda 

49 fő 1 fő 48 fő - 

Mezőberényi Általános 
Iskola 

350 fő 96 fő 159 fő 95 fő 

Petőfi 
Sándor 
Evangélikus 
Általános 
Iskola, 
Gimnázium 
és Kollégium 

Általános 
iskola 

197 fő 122 fő 13 fő 62 fő 

Gimnázium 239 fő 118 fő 5 fő 116 fő 

MINDÖSSZESEN: 
1141 fő 
(100%) 

349 fő 
(31%) 

519 fő 
(45%) 

273 fő 
(24%) 

 



TO� RVE� NY	ALAPJA� N	NYU� JTHATO� 	KEDVEZME� NYEK:	

 INGYENES INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTEKEZTETÉS 

	 Köznevelési intézmény Jogosultsági feltételek Jogszabályhely Egyéb megjegyzés 

1. 

Bölcsőde / mini bölcsőde / 
óvoda 

a gyermek, aki: 
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

b) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, 

amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 

c) olyan családban él, amelyben három vagy több 

gyermeket nevelnek, 

d) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata 

alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja 

meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 

jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal 

csökkentett összegének 130%-át (ez jelenleg 139.185 Ft) 

vagy 

e) nevelésbe vették; 

a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról 

1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 21/B.§ 

(1) bek. a) pont 

Mezőberény ( a beérkezett 
adatok alapján) 
 
MVÓI: 207 fő ingyenesen 
étkező (8 fő nem részesül 
kedvezményben) 
 
Katicabogár Óvoda: 87 fő 
ingyenesen étkező (4 fő nem 
részesül kedvezményben) 
 
Talentum Ref. Óvoda: 48 fő 
ingyenesen étkező (1 fő nem 
részesül kedvezményben) 

2. 

1-8. évfolyamon nappali 

rendszerű iskolai oktatás 

a tanuló aki: 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

vagy 

b) nevelésbe vették; 

Gyvt. 21/B.§ (1) bek. b) pont Mezőberény ( a beérkezett 
adatok alapján) 
 
MAI: 159 fő ingyenesen 
étkező (össz. étkező:350 fő, 
96 fő nem részesül 
semmilyen kedvezményben) 
 
PSEG Ált.isk.: 13 fő 
ingyenesen étkező (össz. 
étkező: 197 fő, 122 fő nem 
részesül semmilyen 
kedvezményben 
 



3. azon 1-2. pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermek, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó 

fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el 

Gyvt. 21/B.§ (1) bek. c) pont - 

4. 

1-8. évfolyamon felül nappali 

rendszerű iskolai oktatás 

a tanuló, akit: 

a) nevelésbe vették, vagy 

b) utógondozói ellátásban részesül. 

Gyvt. 21/B.§ (1) bek. d) 

pont 

PSEG Gimn.: 5 fő nevelésbe 

vett ingyenesen étkező (össz.: 

239 fő, 118 fő nem részesül 

semmilyen kedvezményben) 

50%-OS NORMATÍV KEDVEZMÉNY AZ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTEKEZTETÉS ESETÉBEN 

	 Köznevelési intézmény Jogosultsági feltételek Jogszabályhely Egyéb megjegyzés 

1. 

1-8. évfolyamon felüli nappali 

rendszerű iskolai oktatás 

ha a tanuló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesül 
Gyvt. 21/B.§ (2) bek. a) 
pontja 

PSEG Gimn.: 50 fő 50%-os 
kedvezménnyel étk. (össz.: 

239 fő, 118 fő nem részesül 

semmilyen 

kedvezményben) 

 

2. 

1-8. és az azon felüli 

évfolyamon nappali rendszerű 

iskolai oktatás 

ha a tanuló olyan családban él, amelyben három vagy több 

gyermeket nevelnek, feltéve, hogy a 2. pontban bemutatott a) 

pont alapján a tanuló nem részesül ingyenes intézményi 

gyermekétkeztetésben 

Gyvt. 21/B.§ (2) bek. b) 
pontja 

Mezőberény ( a beérkezett 
adatok alapján) 
 
MAI: 95 fő 50%-os 
kedvezménnyel étkező 
(össz. étkező:350 fő, 96 fő 
nem részesül semmilyen 
kedvezményben)* 
 
PSEG Ált.isk.: 52 fő 50%-os 
kedvezménnyel étk. (össz. 
étkező: 197 fő, 122 fő nem 
részesül semmilyen 
kedvezményben 
 
 



PSEG Gimn.: 58 fő 50%-os 
kedvezménnyel étk. (össz.: 

239 fő, 118 fő nem részesül 

semmilyen 

kedvezményben) 

 
* köztük lehet más jogcímen 
50%-os kedvezményben 
részesülő is, erről nem 
kaptunk kimutatást, de az 
össz. létszám ennyi 

 

3. 

Bölcsőde / mini bölcsőde / 

óvoda/ 

 

1-8. évfolyamon nappali 

rendszerű iskolai oktatás/ 

 

1-8. évfolyamon felül nappali 

rendszerű iskolai oktatás 

tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy 

az 1-2, 4. pontokban bemutatott feltételek alapján a gyermek 

nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben 

Gyvt. 21/B.§ (2) bek. c) 
pontja 

PSEG Ált.isk.: 10 fő 50%-os 
kedvezménnyel étk. (össz. 
étkező: 197 fő, 122 fő nem 
részesül semmilyen 
kedvezményben 
 
 
PSEG Gimn.: 4 fő 50%-os 
kedvezménnyel étk. (össz.: 

239 fő, 118 fő nem részesül 

semmilyen 

kedvezményben) 

 

AZ INGYENES ÉS KEDVEZMÉNYES INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉST A TANULÓ UTÁN A NAPPALI RENDSZERŰ OKTATÁSBAN VALÓ 

RÉSZVÉTELE BEFEJEZÉSÉIG KELL BIZTOSÍTANI. 

 

  



 

O� NKORMA� NYZATI	RENDELET	ALAPJA� N	NYU� JTHATO� 	KEDVEZME� NYEK:	

 KEDVEZMÉNYES INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTEKEZTETÉS 

	
Köznevelési 
intézmény 

Jogosultsági feltételek Jogszabályhely Egyéb megjegyzés 

1. 

nevelési-oktatási 

intézmény - nincs 

korosztály 

megszabva 

 

az intézmény vezetője, egyéni rászorultság alapján 

kedvezményt állapíthat meg a gyermekétkeztetés 

térítési díjának megfizetésére az önkormányzat által az 

éves költségvetési rendeletben meghatározott keretek 

között, a következő szabályok szerint: 

 

a) étkezési kedvezményt a Gyvt. hatálya alá 

tartozó személyek részére lehet adni, 

 

b) a kedvezményt különösen indokolt annak a 

gyermeknek adni, akinek a családjában az egy 

főre jutó jövedelem 10-15%-kal haladja meg a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

való jogosultság határát. A kedvezmény 

megállapításakor figyelemmel kell lenni arra, 

ha a jogosultat egyedülálló szülő neveli. 

 

A kedvezmény maximálisan adható összege, ha a 

jogosult családjában az egy főre számított jövedelem: 

 

NYM 160 % felett van, de a -190%-ot nem haladja 

meg (ez jelenleg 45.600 – 54.150 Ft között)  

aa) normatív támogatásban nem részesülő gyermek 

esetén  15 % 

ab) 50 %-os normatív támogatásban részesülő gyermek 

esetén  8 % 

a gyermekvédelem helyi 

rendszeréről szóló 

20/2016.(V.31.) önkormányzati 

rendelet 5.§-a 

 

Az intézmények, a következő évi 

díjkedvezmény nyújtásához szükséges 

fedezet iránti igényüket, minden év 

december 1. napjáig nyújtják be a 

képviselő-testülethez. 

 

 
A konkrét támogatási összeget a Bizottság 

határozza meg átruházott hatáskörben az 

intézmények által benyújtott kérelmek és 

javaslatok alapján. 

 

Mezőberényben: 

2017-ben 43 fő – 68.280 Ft értékben, 

2018-ban 50 fő – 76.150 Ft értékben, 

2019-ben 21 fő – 24.990 Ft értékben, 

2020-ban szeptember 1-ig 1 fő – 600 Ft 

értékben 



 

 

 

NYM 130 % felett van, de a -160 %-ot nem haladja 

meg (ez jelenleg 37.050 – 45.600 Ft között) 

 

aa) normatív támogatásban nem részesülő gyermek 

esetén  25 % 

ab) 50 %-os normatív támogatásban részesülő gyermek 

esetén  15 % 

 

Az intézmény indokolt esetben a meghatározottaktól 

eltérő kedvezmény biztosítására javaslatot tehet egyedi 

ügyekben a Bizottságnak. 

 

 

O� NKORMA� NYZATI	RENDELET	ALAPJA� N	NYU� JTHATO� 	SZOCIA� LIS	TA�MOGATA� SOK:	

 SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK 

	 Támogatási forma Jogosultsági feltételek Jogszabályhely Egyéb megjegyzés 

1. 

RENDKÍVÜLI 
TELEPÜLÉSI 
TÁMOGATÁS 

Az Szt. 45.§ (4) bekezdésében meghatározott, anyagi 

segítségre szoruló személyek részére. 

 

Szt. 45.§ (4) bek.: 

„Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat 

a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, 

illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem 

tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező 

többletkiadások - így különösen betegséghez, 

halálesethez, elemi kár elhárításához, a 

válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének 

megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek 

a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátásokról szóló 

4/2015. (II.24.) önkormányzati 

rendelet 15.§ 

 

A rendkívüli települési támogatás eseti 

jellegű támogatás, melynek legkisebb 

összege 5.000 Ft. 

 

Mezőberényben: 

2017-ben 132 fő – 1.861.000 Ft értékben, 

2018-ban 346 fő – 13.497.100 Ft értékben, 

2019-ben 2751 fő – 19.005.100 Ft értékben, 

2020-ban szeptember 1-ig 80 fő – 883.400 

Ft értékben 

 

2018-2019. években a tűzifa támogatás 



fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek 

családjával való kapcsolattartásához, a gyermek 

családba való visszakerülésének elősegítéséhez 

kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos 

helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.” 

 

A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemben 

meg kell jelölni a támogatás igénylésének okát, 

valamint az 5.§ (4) bekezdésében meghatározottakon 

túl mellékelni kell a rendkívüli kérelmet alátámasztó 

dokumentumokat. 

 

nincs benne a kimutatásban! 

2. 

FELSŐOKTATÁSI 

INTÉZMÉNYBEN 

TANULÓK 

TÁMOGATÁSA 

annak a létfenntartási gondokkal küzdő személynek, 

akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 250%-át (ez jelenleg 71.250 Ft), 

egyedülálló esetén a 300%-át (ez jelenleg 85.500 Ft) – 

és önmaga vagy háztartása létfenntartásáról más 

módon gondoskodni nem tud, mert felsőoktatási 

intézményben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező 

gyermeke taníttatásának elősegítéséhez kapcsolódó 

kiadásai keletkeztek. 

 

A felsőoktatási intézményben tanulók támogatása iránti 

kérelemben meg kell jelölni a támogatás igénylésének 

okát, valamint az 5. § (4) bekezdésében 

meghatározottakon túl mellékelni kell a kérelmet 

alátámasztó dokumentumokat. 

a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátásokról szóló 

4/2015. (II.24.) önkormányzati 

rendelet 19.§ 

 

Eseti jellegű támogatás. 

 

Mezőberényben: 

2017-ben 27 fő – 810.000 Ft értékben, 

2018-ban 30 fő – 900.000 Ft értékben, 

2019-ben 24 fő – 720.000 Ft értékben, 

2020-ban szeptember 1-ig 2 fő – 60.000 Ft 

értékben 

3. 

ISKOLAKEZDÉSI 
TÁMOGATÁS 

általános iskolába járó, mezőberényi lakóhellyel, vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező tanulónak, akinek 

háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 300%-át (ez jelenleg 85.500 Ft). 

 

Az iskolakezdési támogatás igénylésekor az 5.§ (4) 

bekezdés szerinti dokumentumokat kell benyújtani. 

a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátásokról szóló 

4/2015. (II.24.) önkormányzati 

rendelet 20/B.§ 

 

Eseti, 15.000 Ft összegű, pénzbeli 

támogatás. 

 

2020.09.17. csüt. – 43 elbírált kérelem (77 

gyermek részére) – 1.155.000 Ft 

(folyamatban: 32 kérelem) 

2020.09.21. hétfő – 70 elbírált kérelem (125 

gyermek részére) – 1.875.000 Ft 

(folyamatban 35 kérelem szept.17-18-án 

csüt-pénteken leadottak) 



Kimutatás	Mezőberényben	az	intézményi	gyermekétkeztetésben	résztvevők	
létszámáról,	valamint	a	kedvezményben	részesülő	gyermekek/tanulók	létszámáról,	

arányáról	(2020.	szeptember)	

Intézmény megnevezése Összes étkező Teljes árat fizet Ingyenesen étkezik 
50%-os kedvezményben 

részesül 

Mezőberény Város Óvodai 
Intézménye 

215 fő 8 fő 207 fő - 

Katicabogár Evangélikus 
Óvoda 

91 fő 4 fő 87 fő - 

Talentum Református 
Óvoda 

49 fő 1 fő 48 fő - 

Mezőberényi Általános 
Iskola 

350 fő 96 fő 159 fő 95 fő 

Petőfi 
Sándor 
Evangélikus 
Általános 
Iskola, 
Gimnázium 
és Kollégium 

Általános 
iskola 

197 fő 122 fő 13 fő 62 fő 

Gimnázium 239 fő 118 fő 5 fő 116 fő 

MINDÖSSZESEN: 
1141 fő 
(100%) 

349 fő 
(31%) 

519 fő 
(45%) 

273 fő 
(24%) 

 



TO� RVE� NY	ALAPJA� N	NYU� JTHATO� 	KEDVEZME� NYEK:	

 INGYENES INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTEKEZTETÉS 

	 Köznevelési intézmény Jogosultsági feltételek Jogszabályhely Egyéb megjegyzés 

1. 

Bölcsőde / mini bölcsőde / 
óvoda 

a gyermek, aki: 
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

b) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, 

amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 

c) olyan családban él, amelyben három vagy több 

gyermeket nevelnek, 

d) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata 

alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja 

meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 

jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal 

csökkentett összegének 130%-át (ez jelenleg 139.185 Ft) 

vagy 

e) nevelésbe vették; 

a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról 

1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 21/B.§ 

(1) bek. a) pont 

Mezőberény ( a beérkezett 
adatok alapján) 
 
MVÓI: 207 fő ingyenesen 
étkező (8 fő nem részesül 
kedvezményben) 
 
Katicabogár Óvoda: 87 fő 
ingyenesen étkező (4 fő nem 
részesül kedvezményben) 
 
Talentum Ref. Óvoda: 48 fő 
ingyenesen étkező (1 fő nem 
részesül kedvezményben) 

2. 

1-8. évfolyamon nappali 

rendszerű iskolai oktatás 

a tanuló aki: 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

vagy 

b) nevelésbe vették; 

Gyvt. 21/B.§ (1) bek. b) pont Mezőberény ( a beérkezett 
adatok alapján) 
 
MAI: 159 fő ingyenesen 
étkező (össz. étkező:350 fő, 
96 fő nem részesül 
semmilyen kedvezményben) 
 
PSEG Ált.isk.: 13 fő 
ingyenesen étkező (össz. 
étkező: 197 fő, 122 fő nem 
részesül semmilyen 
kedvezményben 
 



3. azon 1-2. pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermek, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó 

fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el 

Gyvt. 21/B.§ (1) bek. c) pont - 

4. 

1-8. évfolyamon felül nappali 

rendszerű iskolai oktatás 

a tanuló, akit: 

a) nevelésbe vették, vagy 

b) utógondozói ellátásban részesül. 

Gyvt. 21/B.§ (1) bek. d) 

pont 

PSEG Gimn.: 5 fő nevelésbe 

vett ingyenesen étkező (össz.: 

239 fő, 118 fő nem részesül 

semmilyen kedvezményben) 

50%-OS NORMATÍV KEDVEZMÉNY AZ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTEKEZTETÉS ESETÉBEN 

	 Köznevelési intézmény Jogosultsági feltételek Jogszabályhely Egyéb megjegyzés 

1. 

1-8. évfolyamon felüli nappali 

rendszerű iskolai oktatás 

ha a tanuló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesül 
Gyvt. 21/B.§ (2) bek. a) 
pontja 

PSEG Gimn.: 50 fő 50%-os 
kedvezménnyel étk. (össz.: 

239 fő, 118 fő nem részesül 

semmilyen 

kedvezményben) 

 

2. 

1-8. és az azon felüli 

évfolyamon nappali rendszerű 

iskolai oktatás 

ha a tanuló olyan családban él, amelyben három vagy több 

gyermeket nevelnek, feltéve, hogy a 2. pontban bemutatott a) 

pont alapján a tanuló nem részesül ingyenes intézményi 

gyermekétkeztetésben 

Gyvt. 21/B.§ (2) bek. b) 
pontja 

Mezőberény ( a beérkezett 
adatok alapján) 
 
MAI: 95 fő 50%-os 
kedvezménnyel étkező 
(össz. étkező:350 fő, 96 fő 
nem részesül semmilyen 
kedvezményben)* 
 
PSEG Ált.isk.: 52 fő 50%-os 
kedvezménnyel étk. (össz. 
étkező: 197 fő, 122 fő nem 
részesül semmilyen 
kedvezményben 
 
 



PSEG Gimn.: 58 fő 50%-os 
kedvezménnyel étk. (össz.: 

239 fő, 118 fő nem részesül 

semmilyen 

kedvezményben) 

 
* köztük lehet más jogcímen 
50%-os kedvezményben 
részesülő is, erről nem 
kaptunk kimutatást, de az 
össz. létszám ennyi 

 

3. 

Bölcsőde / mini bölcsőde / 

óvoda/ 

 

1-8. évfolyamon nappali 

rendszerű iskolai oktatás/ 

 

1-8. évfolyamon felül nappali 

rendszerű iskolai oktatás 

tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy 

az 1-2, 4. pontokban bemutatott feltételek alapján a gyermek 

nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben 

Gyvt. 21/B.§ (2) bek. c) 
pontja 

PSEG Ált.isk.: 10 fő 50%-os 
kedvezménnyel étk. (össz. 
étkező: 197 fő, 122 fő nem 
részesül semmilyen 
kedvezményben 
 
 
PSEG Gimn.: 4 fő 50%-os 
kedvezménnyel étk. (össz.: 

239 fő, 118 fő nem részesül 

semmilyen 

kedvezményben) 

 

AZ INGYENES ÉS KEDVEZMÉNYES INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉST A TANULÓ UTÁN A NAPPALI RENDSZERŰ OKTATÁSBAN VALÓ 

RÉSZVÉTELE BEFEJEZÉSÉIG KELL BIZTOSÍTANI. 

 

  



 

O� NKORMA� NYZATI	RENDELET	ALAPJA� N	NYU� JTHATO� 	KEDVEZME� NYEK:	

 KEDVEZMÉNYES INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTEKEZTETÉS 

	
Köznevelési 
intézmény 

Jogosultsági feltételek Jogszabályhely Egyéb megjegyzés 

1. 

nevelési-oktatási 

intézmény - nincs 

korosztály 

megszabva 

 

az intézmény vezetője, egyéni rászorultság alapján 

kedvezményt állapíthat meg a gyermekétkeztetés 

térítési díjának megfizetésére az önkormányzat által az 

éves költségvetési rendeletben meghatározott keretek 

között, a következő szabályok szerint: 

 

a) étkezési kedvezményt a Gyvt. hatálya alá 

tartozó személyek részére lehet adni, 

 

b) a kedvezményt különösen indokolt annak a 

gyermeknek adni, akinek a családjában az egy 

főre jutó jövedelem 10-15%-kal haladja meg a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

való jogosultság határát. A kedvezmény 

megállapításakor figyelemmel kell lenni arra, 

ha a jogosultat egyedülálló szülő neveli. 

 

A kedvezmény maximálisan adható összege, ha a 

jogosult családjában az egy főre számított jövedelem: 

 

NYM 160 % felett van, de a -190%-ot nem haladja 

meg (ez jelenleg 45.600 – 54.150 Ft között)  

aa) normatív támogatásban nem részesülő gyermek 

esetén  15 % 

ab) 50 %-os normatív támogatásban részesülő gyermek 

esetén  8 % 

a gyermekvédelem helyi 

rendszeréről szóló 

20/2016.(V.31.) önkormányzati 

rendelet 5.§-a 

 

Az intézmények, a következő évi 

díjkedvezmény nyújtásához szükséges 

fedezet iránti igényüket, minden év 

december 1. napjáig nyújtják be a 

képviselő-testülethez. 

 

 
A konkrét támogatási összeget a Bizottság 

határozza meg átruházott hatáskörben az 

intézmények által benyújtott kérelmek és 

javaslatok alapján. 

 

Mezőberényben: 

2017-ben 43 fő – 68.280 Ft értékben, 

2018-ban 50 fő – 76.150 Ft értékben, 

2019-ben 21 fő – 24.990 Ft értékben, 

2020-ban szeptember 1-ig 1 fő – 600 Ft 

értékben 



 

 

 

NYM 130 % felett van, de a -160 %-ot nem haladja 

meg (ez jelenleg 37.050 – 45.600 Ft között) 

 

aa) normatív támogatásban nem részesülő gyermek 

esetén  25 % 

ab) 50 %-os normatív támogatásban részesülő gyermek 

esetén  15 % 

 

Az intézmény indokolt esetben a meghatározottaktól 

eltérő kedvezmény biztosítására javaslatot tehet egyedi 

ügyekben a Bizottságnak. 

 

 

O� NKORMA� NYZATI	RENDELET	ALAPJA� N	NYU� JTHATO� 	SZOCIA� LIS	TA�MOGATA� SOK:	

 SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK 

	 Támogatási forma Jogosultsági feltételek Jogszabályhely Egyéb megjegyzés 

1. 

RENDKÍVÜLI 
TELEPÜLÉSI 
TÁMOGATÁS 

Az Szt. 45.§ (4) bekezdésében meghatározott, anyagi 

segítségre szoruló személyek részére. 

 

Szt. 45.§ (4) bek.: 

„Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat 

a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, 

illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem 

tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező 

többletkiadások - így különösen betegséghez, 

halálesethez, elemi kár elhárításához, a 

válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének 

megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek 

a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátásokról szóló 

4/2015. (II.24.) önkormányzati 

rendelet 15.§ 

 

A rendkívüli települési támogatás eseti 

jellegű támogatás, melynek legkisebb 

összege 5.000 Ft. 

 

Mezőberényben: 

2017-ben 132 fő – 1.861.000 Ft értékben, 

2018-ban 346 fő – 13.497.100 Ft értékben, 

2019-ben 2751 fő – 19.005.100 Ft értékben, 

2020-ban szeptember 1-ig 80 fő – 883.400 

Ft értékben 

 

2018-2019. években a tűzifa támogatás 



fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek 

családjával való kapcsolattartásához, a gyermek 

családba való visszakerülésének elősegítéséhez 

kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos 

helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.” 

 

A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemben 

meg kell jelölni a támogatás igénylésének okát, 

valamint az 5.§ (4) bekezdésében meghatározottakon 

túl mellékelni kell a rendkívüli kérelmet alátámasztó 

dokumentumokat. 

 

nincs benne a kimutatásban! 

2. 

FELSŐOKTATÁSI 

INTÉZMÉNYBEN 

TANULÓK 

TÁMOGATÁSA 

annak a létfenntartási gondokkal küzdő személynek, 

akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 250%-át (ez jelenleg 71.250 Ft), 

egyedülálló esetén a 300%-át (ez jelenleg 85.500 Ft) – 

és önmaga vagy háztartása létfenntartásáról más 

módon gondoskodni nem tud, mert felsőoktatási 

intézményben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező 

gyermeke taníttatásának elősegítéséhez kapcsolódó 

kiadásai keletkeztek. 

 

A felsőoktatási intézményben tanulók támogatása iránti 

kérelemben meg kell jelölni a támogatás igénylésének 

okát, valamint az 5. § (4) bekezdésében 

meghatározottakon túl mellékelni kell a kérelmet 

alátámasztó dokumentumokat. 

a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátásokról szóló 

4/2015. (II.24.) önkormányzati 

rendelet 19.§ 

 

Eseti jellegű támogatás. 

 

Mezőberényben: 

2017-ben 27 fő – 810.000 Ft értékben, 

2018-ban 30 fő – 900.000 Ft értékben, 

2019-ben 24 fő – 720.000 Ft értékben, 

2020-ban szeptember 1-ig 2 fő – 60.000 Ft 

értékben 

3. 

ISKOLAKEZDÉSI 
TÁMOGATÁS 

általános iskolába járó, mezőberényi lakóhellyel, vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező tanulónak, akinek 

háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 300%-át (ez jelenleg 85.500 Ft). 

 

Az iskolakezdési támogatás igénylésekor az 5.§ (4) 

bekezdés szerinti dokumentumokat kell benyújtani. 

a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátásokról szóló 

4/2015. (II.24.) önkormányzati 

rendelet 20/B.§ 

 

Eseti, 15.000 Ft összegű, pénzbeli 

támogatás. 

 

2020.09.17. csüt. – 43 elbírált kérelem (77 

gyermek részére) – 1.155.000 Ft 

(folyamatban: 32 kérelem) 

2020.09.21. hétfő – 70 elbírált kérelem (125 

gyermek részére) – 1.875.000 Ft 

(folyamatban 35 kérelem szept.17-18-án 

csüt-pénteken leadottak) 



Kimutatás	Mezőberényben	az	intézményi	gyermekétkeztetésben	résztvevők	
létszámáról,	valamint	a	kedvezményben	részesülő	gyermekek/tanulók	létszámáról,	

arányáról	(2020.	szeptember)	

Intézmény megnevezése Összes étkező Teljes árat fizet Ingyenesen étkezik 
50%-os kedvezményben 

részesül 

Mezőberény Város Óvodai 
Intézménye 

215 fő 8 fő 207 fő - 

Katicabogár Evangélikus 
Óvoda 

91 fő 4 fő 87 fő - 

Talentum Református 
Óvoda 

49 fő 1 fő 48 fő - 

Mezőberényi Általános 
Iskola 

350 fő 96 fő 159 fő 95 fő 

Petőfi 
Sándor 
Evangélikus 
Általános 
Iskola, 
Gimnázium 
és Kollégium 

Általános 
iskola 

197 fő 122 fő 13 fő 62 fő 

Gimnázium 239 fő 118 fő 5 fő 116 fő 

MINDÖSSZESEN: 
1141 fő 
(100%) 

349 fő 
(31%) 

519 fő 
(45%) 

273 fő 
(24%) 

 



TO� RVE� NY	ALAPJA� N	NYU� JTHATO� 	KEDVEZME� NYEK:	

 INGYENES INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTEKEZTETÉS 

	 Köznevelési intézmény Jogosultsági feltételek Jogszabályhely Egyéb megjegyzés 

1. 

Bölcsőde / mini bölcsőde / 
óvoda 

a gyermek, aki: 
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

b) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, 

amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 

c) olyan családban él, amelyben három vagy több 

gyermeket nevelnek, 

d) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata 

alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja 

meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 

jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal 

csökkentett összegének 130%-át (ez jelenleg 139.185 Ft) 

vagy 

e) nevelésbe vették; 

a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról 

1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 21/B.§ 

(1) bek. a) pont 

Mezőberény ( a beérkezett 
adatok alapján) 
 
MVÓI: 207 fő ingyenesen 
étkező (8 fő nem részesül 
kedvezményben) 
 
Katicabogár Óvoda: 87 fő 
ingyenesen étkező (4 fő nem 
részesül kedvezményben) 
 
Talentum Ref. Óvoda: 48 fő 
ingyenesen étkező (1 fő nem 
részesül kedvezményben) 

2. 

1-8. évfolyamon nappali 

rendszerű iskolai oktatás 

a tanuló aki: 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

vagy 

b) nevelésbe vették; 

Gyvt. 21/B.§ (1) bek. b) pont Mezőberény ( a beérkezett 
adatok alapján) 
 
MAI: 159 fő ingyenesen 
étkező (össz. étkező:350 fő, 
96 fő nem részesül 
semmilyen kedvezményben) 
 
PSEG Ált.isk.: 13 fő 
ingyenesen étkező (össz. 
étkező: 197 fő, 122 fő nem 
részesül semmilyen 
kedvezményben 
 



3. azon 1-2. pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermek, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó 

fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el 

Gyvt. 21/B.§ (1) bek. c) pont - 

4. 

1-8. évfolyamon felül nappali 

rendszerű iskolai oktatás 

a tanuló, akit: 

a) nevelésbe vették, vagy 

b) utógondozói ellátásban részesül. 

Gyvt. 21/B.§ (1) bek. d) 

pont 

PSEG Gimn.: 5 fő nevelésbe 

vett ingyenesen étkező (össz.: 

239 fő, 118 fő nem részesül 

semmilyen kedvezményben) 

50%-OS NORMATÍV KEDVEZMÉNY AZ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTEKEZTETÉS ESETÉBEN 

	 Köznevelési intézmény Jogosultsági feltételek Jogszabályhely Egyéb megjegyzés 

1. 

1-8. évfolyamon felüli nappali 

rendszerű iskolai oktatás 

ha a tanuló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesül 
Gyvt. 21/B.§ (2) bek. a) 
pontja 

PSEG Gimn.: 50 fő 50%-os 
kedvezménnyel étk. (össz.: 

239 fő, 118 fő nem részesül 

semmilyen 

kedvezményben) 

 

2. 

1-8. és az azon felüli 

évfolyamon nappali rendszerű 

iskolai oktatás 

ha a tanuló olyan családban él, amelyben három vagy több 

gyermeket nevelnek, feltéve, hogy a 2. pontban bemutatott a) 

pont alapján a tanuló nem részesül ingyenes intézményi 

gyermekétkeztetésben 

Gyvt. 21/B.§ (2) bek. b) 
pontja 

Mezőberény ( a beérkezett 
adatok alapján) 
 
MAI: 95 fő 50%-os 
kedvezménnyel étkező 
(össz. étkező:350 fő, 96 fő 
nem részesül semmilyen 
kedvezményben)* 
 
PSEG Ált.isk.: 52 fő 50%-os 
kedvezménnyel étk. (össz. 
étkező: 197 fő, 122 fő nem 
részesül semmilyen 
kedvezményben 
 
 



PSEG Gimn.: 58 fő 50%-os 
kedvezménnyel étk. (össz.: 

239 fő, 118 fő nem részesül 

semmilyen 

kedvezményben) 

 
* köztük lehet más jogcímen 
50%-os kedvezményben 
részesülő is, erről nem 
kaptunk kimutatást, de az 
össz. létszám ennyi 

 

3. 

Bölcsőde / mini bölcsőde / 

óvoda/ 

 

1-8. évfolyamon nappali 

rendszerű iskolai oktatás/ 

 

1-8. évfolyamon felül nappali 

rendszerű iskolai oktatás 

tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy 

az 1-2, 4. pontokban bemutatott feltételek alapján a gyermek 

nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben 

Gyvt. 21/B.§ (2) bek. c) 
pontja 

PSEG Ált.isk.: 10 fő 50%-os 
kedvezménnyel étk. (össz. 
étkező: 197 fő, 122 fő nem 
részesül semmilyen 
kedvezményben 
 
 
PSEG Gimn.: 4 fő 50%-os 
kedvezménnyel étk. (össz.: 

239 fő, 118 fő nem részesül 

semmilyen 

kedvezményben) 

 

AZ INGYENES ÉS KEDVEZMÉNYES INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉST A TANULÓ UTÁN A NAPPALI RENDSZERŰ OKTATÁSBAN VALÓ 

RÉSZVÉTELE BEFEJEZÉSÉIG KELL BIZTOSÍTANI. 

 

  



 

O� NKORMA� NYZATI	RENDELET	ALAPJA� N	NYU� JTHATO� 	KEDVEZME� NYEK:	

 KEDVEZMÉNYES INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTEKEZTETÉS 

	
Köznevelési 
intézmény 

Jogosultsági feltételek Jogszabályhely Egyéb megjegyzés 

1. 

nevelési-oktatási 

intézmény - nincs 

korosztály 

megszabva 

 

az intézmény vezetője, egyéni rászorultság alapján 

kedvezményt állapíthat meg a gyermekétkeztetés 

térítési díjának megfizetésére az önkormányzat által az 

éves költségvetési rendeletben meghatározott keretek 

között, a következő szabályok szerint: 

 

a) étkezési kedvezményt a Gyvt. hatálya alá 

tartozó személyek részére lehet adni, 

 

b) a kedvezményt különösen indokolt annak a 

gyermeknek adni, akinek a családjában az egy 

főre jutó jövedelem 10-15%-kal haladja meg a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

való jogosultság határát. A kedvezmény 

megállapításakor figyelemmel kell lenni arra, 

ha a jogosultat egyedülálló szülő neveli. 

 

A kedvezmény maximálisan adható összege, ha a 

jogosult családjában az egy főre számított jövedelem: 

 

NYM 160 % felett van, de a -190%-ot nem haladja 

meg (ez jelenleg 45.600 – 54.150 Ft között)  

aa) normatív támogatásban nem részesülő gyermek 

esetén  15 % 

ab) 50 %-os normatív támogatásban részesülő gyermek 

esetén  8 % 

a gyermekvédelem helyi 

rendszeréről szóló 

20/2016.(V.31.) önkormányzati 

rendelet 5.§-a 

 

Az intézmények, a következő évi 

díjkedvezmény nyújtásához szükséges 

fedezet iránti igényüket, minden év 

december 1. napjáig nyújtják be a 

képviselő-testülethez. 

 

 
A konkrét támogatási összeget a Bizottság 

határozza meg átruházott hatáskörben az 

intézmények által benyújtott kérelmek és 

javaslatok alapján. 

 

Mezőberényben: 

2017-ben 43 fő – 68.280 Ft értékben, 

2018-ban 50 fő – 76.150 Ft értékben, 

2019-ben 21 fő – 24.990 Ft értékben, 

2020-ban szeptember 1-ig 1 fő – 600 Ft 

értékben 



 

 

 

NYM 130 % felett van, de a -160 %-ot nem haladja 

meg (ez jelenleg 37.050 – 45.600 Ft között) 

 

aa) normatív támogatásban nem részesülő gyermek 

esetén  25 % 

ab) 50 %-os normatív támogatásban részesülő gyermek 

esetén  15 % 

 

Az intézmény indokolt esetben a meghatározottaktól 

eltérő kedvezmény biztosítására javaslatot tehet egyedi 

ügyekben a Bizottságnak. 

 

 

O� NKORMA� NYZATI	RENDELET	ALAPJA� N	NYU� JTHATO� 	SZOCIA� LIS	TA�MOGATA� SOK:	

 SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK 

	 Támogatási forma Jogosultsági feltételek Jogszabályhely Egyéb megjegyzés 

1. 

RENDKÍVÜLI 
TELEPÜLÉSI 
TÁMOGATÁS 

Az Szt. 45.§ (4) bekezdésében meghatározott, anyagi 

segítségre szoruló személyek részére. 

 

Szt. 45.§ (4) bek.: 

„Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat 

a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, 

illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem 

tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező 

többletkiadások - így különösen betegséghez, 

halálesethez, elemi kár elhárításához, a 

válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének 

megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek 

a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátásokról szóló 

4/2015. (II.24.) önkormányzati 

rendelet 15.§ 

 

A rendkívüli települési támogatás eseti 

jellegű támogatás, melynek legkisebb 

összege 5.000 Ft. 

 

Mezőberényben: 

2017-ben 132 fő – 1.861.000 Ft értékben, 

2018-ban 346 fő – 13.497.100 Ft értékben, 

2019-ben 2751 fő – 19.005.100 Ft értékben, 

2020-ban szeptember 1-ig 80 fő – 883.400 

Ft értékben 

 

2018-2019. években a tűzifa támogatás 



fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek 

családjával való kapcsolattartásához, a gyermek 

családba való visszakerülésének elősegítéséhez 

kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos 

helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.” 

 

A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemben 

meg kell jelölni a támogatás igénylésének okát, 

valamint az 5.§ (4) bekezdésében meghatározottakon 

túl mellékelni kell a rendkívüli kérelmet alátámasztó 

dokumentumokat. 

 

nincs benne a kimutatásban! 

2. 

FELSŐOKTATÁSI 

INTÉZMÉNYBEN 

TANULÓK 

TÁMOGATÁSA 

annak a létfenntartási gondokkal küzdő személynek, 

akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 250%-át (ez jelenleg 71.250 Ft), 

egyedülálló esetén a 300%-át (ez jelenleg 85.500 Ft) – 

és önmaga vagy háztartása létfenntartásáról más 

módon gondoskodni nem tud, mert felsőoktatási 

intézményben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező 

gyermeke taníttatásának elősegítéséhez kapcsolódó 

kiadásai keletkeztek. 

 

A felsőoktatási intézményben tanulók támogatása iránti 

kérelemben meg kell jelölni a támogatás igénylésének 

okát, valamint az 5. § (4) bekezdésében 

meghatározottakon túl mellékelni kell a kérelmet 

alátámasztó dokumentumokat. 

a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátásokról szóló 

4/2015. (II.24.) önkormányzati 

rendelet 19.§ 

 

Eseti jellegű támogatás. 

 

Mezőberényben: 

2017-ben 27 fő – 810.000 Ft értékben, 

2018-ban 30 fő – 900.000 Ft értékben, 

2019-ben 24 fő – 720.000 Ft értékben, 

2020-ban szeptember 1-ig 2 fő – 60.000 Ft 

értékben 

3. 

ISKOLAKEZDÉSI 
TÁMOGATÁS 

általános iskolába járó, mezőberényi lakóhellyel, vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező tanulónak, akinek 

háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 300%-át (ez jelenleg 85.500 Ft). 

 

Az iskolakezdési támogatás igénylésekor az 5.§ (4) 

bekezdés szerinti dokumentumokat kell benyújtani. 

a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátásokról szóló 

4/2015. (II.24.) önkormányzati 

rendelet 20/B.§ 

 

Eseti, 15.000 Ft összegű, pénzbeli 

támogatás. 

 

2020.09.17. csüt. – 43 elbírált kérelem (77 

gyermek részére) – 1.155.000 Ft 

(folyamatban: 32 kérelem) 

2020.09.21. hétfő – 70 elbírált kérelem (125 

gyermek részére) – 1.875.000 Ft 

(folyamatban 35 kérelem szept.17-18-án 

csüt-pénteken leadottak) 



Kimutatás	Mezőberényben	az	intézményi	gyermekétkeztetésben	résztvevők	
létszámáról,	valamint	a	kedvezményben	részesülő	gyermekek/tanulók	létszámáról,	

arányáról	(2020.	szeptember)	

Intézmény megnevezése Összes étkező Teljes árat fizet Ingyenesen étkezik 
50%-os kedvezményben 

részesül 

Mezőberény Város Óvodai 
Intézménye 

215 fő 8 fő 207 fő - 

Katicabogár Evangélikus 
Óvoda 

91 fő 4 fő 87 fő - 

Talentum Református 
Óvoda 

49 fő 1 fő 48 fő - 

Mezőberényi Általános 
Iskola 

350 fő 96 fő 159 fő 95 fő 

Petőfi 
Sándor 
Evangélikus 
Általános 
Iskola, 
Gimnázium 
és Kollégium 

Általános 
iskola 

197 fő 122 fő 13 fő 62 fő 

Gimnázium 239 fő 118 fő 5 fő 116 fő 

MINDÖSSZESEN: 
1141 fő 
(100%) 

349 fő 
(31%) 

519 fő 
(45%) 

273 fő 
(24%) 

 



TO� RVE� NY	ALAPJA� N	NYU� JTHATO� 	KEDVEZME� NYEK:	

 INGYENES INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTEKEZTETÉS 

	 Köznevelési intézmény Jogosultsági feltételek Jogszabályhely Egyéb megjegyzés 

1. 

Bölcsőde / mini bölcsőde / 
óvoda 

a gyermek, aki: 
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

b) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, 

amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 

c) olyan családban él, amelyben három vagy több 

gyermeket nevelnek, 

d) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata 

alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja 

meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 

jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal 

csökkentett összegének 130%-át (ez jelenleg 139.185 Ft) 

vagy 

e) nevelésbe vették; 

a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról 

1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 21/B.§ 

(1) bek. a) pont 

Mezőberény ( a beérkezett 
adatok alapján) 
 
MVÓI: 207 fő ingyenesen 
étkező (8 fő nem részesül 
kedvezményben) 
 
Katicabogár Óvoda: 87 fő 
ingyenesen étkező (4 fő nem 
részesül kedvezményben) 
 
Talentum Ref. Óvoda: 48 fő 
ingyenesen étkező (1 fő nem 
részesül kedvezményben) 

2. 

1-8. évfolyamon nappali 

rendszerű iskolai oktatás 

a tanuló aki: 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

vagy 

b) nevelésbe vették; 

Gyvt. 21/B.§ (1) bek. b) pont Mezőberény ( a beérkezett 
adatok alapján) 
 
MAI: 159 fő ingyenesen 
étkező (össz. étkező:350 fő, 
96 fő nem részesül 
semmilyen kedvezményben) 
 
PSEG Ált.isk.: 13 fő 
ingyenesen étkező (össz. 
étkező: 197 fő, 122 fő nem 
részesül semmilyen 
kedvezményben 
 



3. azon 1-2. pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermek, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó 

fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el 

Gyvt. 21/B.§ (1) bek. c) pont - 

4. 

1-8. évfolyamon felül nappali 

rendszerű iskolai oktatás 

a tanuló, akit: 

a) nevelésbe vették, vagy 

b) utógondozói ellátásban részesül. 

Gyvt. 21/B.§ (1) bek. d) 

pont 

PSEG Gimn.: 5 fő nevelésbe 

vett ingyenesen étkező (össz.: 

239 fő, 118 fő nem részesül 

semmilyen kedvezményben) 

50%-OS NORMATÍV KEDVEZMÉNY AZ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTEKEZTETÉS ESETÉBEN 

	 Köznevelési intézmény Jogosultsági feltételek Jogszabályhely Egyéb megjegyzés 

1. 

1-8. évfolyamon felüli nappali 

rendszerű iskolai oktatás 

ha a tanuló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesül 
Gyvt. 21/B.§ (2) bek. a) 
pontja 

PSEG Gimn.: 50 fő 50%-os 
kedvezménnyel étk. (össz.: 

239 fő, 118 fő nem részesül 

semmilyen 

kedvezményben) 

 

2. 

1-8. és az azon felüli 

évfolyamon nappali rendszerű 

iskolai oktatás 

ha a tanuló olyan családban él, amelyben három vagy több 

gyermeket nevelnek, feltéve, hogy a 2. pontban bemutatott a) 

pont alapján a tanuló nem részesül ingyenes intézményi 

gyermekétkeztetésben 

Gyvt. 21/B.§ (2) bek. b) 
pontja 

Mezőberény ( a beérkezett 
adatok alapján) 
 
MAI: 95 fő 50%-os 
kedvezménnyel étkező 
(össz. étkező:350 fő, 96 fő 
nem részesül semmilyen 
kedvezményben)* 
 
PSEG Ált.isk.: 52 fő 50%-os 
kedvezménnyel étk. (össz. 
étkező: 197 fő, 122 fő nem 
részesül semmilyen 
kedvezményben 
 
 



PSEG Gimn.: 58 fő 50%-os 
kedvezménnyel étk. (össz.: 

239 fő, 118 fő nem részesül 

semmilyen 

kedvezményben) 

 
* köztük lehet más jogcímen 
50%-os kedvezményben 
részesülő is, erről nem 
kaptunk kimutatást, de az 
össz. létszám ennyi 

 

3. 

Bölcsőde / mini bölcsőde / 

óvoda/ 

 

1-8. évfolyamon nappali 

rendszerű iskolai oktatás/ 

 

1-8. évfolyamon felül nappali 

rendszerű iskolai oktatás 

tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy 

az 1-2, 4. pontokban bemutatott feltételek alapján a gyermek 

nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben 

Gyvt. 21/B.§ (2) bek. c) 
pontja 

PSEG Ált.isk.: 10 fő 50%-os 
kedvezménnyel étk. (össz. 
étkező: 197 fő, 122 fő nem 
részesül semmilyen 
kedvezményben 
 
 
PSEG Gimn.: 4 fő 50%-os 
kedvezménnyel étk. (össz.: 

239 fő, 118 fő nem részesül 

semmilyen 

kedvezményben) 

 

AZ INGYENES ÉS KEDVEZMÉNYES INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉST A TANULÓ UTÁN A NAPPALI RENDSZERŰ OKTATÁSBAN VALÓ 

RÉSZVÉTELE BEFEJEZÉSÉIG KELL BIZTOSÍTANI. 

 

  



 

O� NKORMA� NYZATI	RENDELET	ALAPJA� N	NYU� JTHATO� 	KEDVEZME� NYEK:	

 KEDVEZMÉNYES INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTEKEZTETÉS 

	
Köznevelési 
intézmény 

Jogosultsági feltételek Jogszabályhely Egyéb megjegyzés 

1. 

nevelési-oktatási 

intézmény - nincs 

korosztály 

megszabva 

 

az intézmény vezetője, egyéni rászorultság alapján 

kedvezményt állapíthat meg a gyermekétkeztetés 

térítési díjának megfizetésére az önkormányzat által az 

éves költségvetési rendeletben meghatározott keretek 

között, a következő szabályok szerint: 

 

a) étkezési kedvezményt a Gyvt. hatálya alá 

tartozó személyek részére lehet adni, 

 

b) a kedvezményt különösen indokolt annak a 

gyermeknek adni, akinek a családjában az egy 

főre jutó jövedelem 10-15%-kal haladja meg a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

való jogosultság határát. A kedvezmény 

megállapításakor figyelemmel kell lenni arra, 

ha a jogosultat egyedülálló szülő neveli. 

 

A kedvezmény maximálisan adható összege, ha a 

jogosult családjában az egy főre számított jövedelem: 

 

NYM 160 % felett van, de a -190%-ot nem haladja 

meg (ez jelenleg 45.600 – 54.150 Ft között)  

aa) normatív támogatásban nem részesülő gyermek 

esetén  15 % 

ab) 50 %-os normatív támogatásban részesülő gyermek 

esetén  8 % 

a gyermekvédelem helyi 

rendszeréről szóló 

20/2016.(V.31.) önkormányzati 

rendelet 5.§-a 

 

Az intézmények, a következő évi 

díjkedvezmény nyújtásához szükséges 

fedezet iránti igényüket, minden év 

december 1. napjáig nyújtják be a 

képviselő-testülethez. 

 

 
A konkrét támogatási összeget a Bizottság 

határozza meg átruházott hatáskörben az 

intézmények által benyújtott kérelmek és 

javaslatok alapján. 

 

Mezőberényben: 

2017-ben 43 fő – 68.280 Ft értékben, 

2018-ban 50 fő – 76.150 Ft értékben, 

2019-ben 21 fő – 24.990 Ft értékben, 

2020-ban szeptember 1-ig 1 fő – 600 Ft 

értékben 



 

 

 

NYM 130 % felett van, de a -160 %-ot nem haladja 

meg (ez jelenleg 37.050 – 45.600 Ft között) 

 

aa) normatív támogatásban nem részesülő gyermek 

esetén  25 % 

ab) 50 %-os normatív támogatásban részesülő gyermek 

esetén  15 % 

 

Az intézmény indokolt esetben a meghatározottaktól 

eltérő kedvezmény biztosítására javaslatot tehet egyedi 

ügyekben a Bizottságnak. 

 

 

O� NKORMA� NYZATI	RENDELET	ALAPJA� N	NYU� JTHATO� 	SZOCIA� LIS	TA�MOGATA� SOK:	

 SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK 

	 Támogatási forma Jogosultsági feltételek Jogszabályhely Egyéb megjegyzés 

1. 

RENDKÍVÜLI 
TELEPÜLÉSI 
TÁMOGATÁS 

Az Szt. 45.§ (4) bekezdésében meghatározott, anyagi 

segítségre szoruló személyek részére. 

 

Szt. 45.§ (4) bek.: 

„Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat 

a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, 

illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem 

tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező 

többletkiadások - így különösen betegséghez, 

halálesethez, elemi kár elhárításához, a 

válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének 

megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek 

a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátásokról szóló 

4/2015. (II.24.) önkormányzati 

rendelet 15.§ 

 

A rendkívüli települési támogatás eseti 

jellegű támogatás, melynek legkisebb 

összege 5.000 Ft. 

 

Mezőberényben: 

2017-ben 132 fő – 1.861.000 Ft értékben, 

2018-ban 346 fő – 13.497.100 Ft értékben, 

2019-ben 2751 fő – 19.005.100 Ft értékben, 

2020-ban szeptember 1-ig 80 fő – 883.400 

Ft értékben 

 

2018-2019. években a tűzifa támogatás 



fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek 

családjával való kapcsolattartásához, a gyermek 

családba való visszakerülésének elősegítéséhez 

kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos 

helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.” 

 

A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemben 

meg kell jelölni a támogatás igénylésének okát, 

valamint az 5.§ (4) bekezdésében meghatározottakon 

túl mellékelni kell a rendkívüli kérelmet alátámasztó 

dokumentumokat. 

 

nincs benne a kimutatásban! 

2. 

FELSŐOKTATÁSI 

INTÉZMÉNYBEN 

TANULÓK 

TÁMOGATÁSA 

annak a létfenntartási gondokkal küzdő személynek, 

akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 250%-át (ez jelenleg 71.250 Ft), 

egyedülálló esetén a 300%-át (ez jelenleg 85.500 Ft) – 

és önmaga vagy háztartása létfenntartásáról más 

módon gondoskodni nem tud, mert felsőoktatási 

intézményben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező 

gyermeke taníttatásának elősegítéséhez kapcsolódó 

kiadásai keletkeztek. 

 

A felsőoktatási intézményben tanulók támogatása iránti 

kérelemben meg kell jelölni a támogatás igénylésének 

okát, valamint az 5. § (4) bekezdésében 

meghatározottakon túl mellékelni kell a kérelmet 

alátámasztó dokumentumokat. 

a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátásokról szóló 

4/2015. (II.24.) önkormányzati 

rendelet 19.§ 

 

Eseti jellegű támogatás. 

 

Mezőberényben: 

2017-ben 27 fő – 810.000 Ft értékben, 

2018-ban 30 fő – 900.000 Ft értékben, 

2019-ben 24 fő – 720.000 Ft értékben, 

2020-ban szeptember 1-ig 2 fő – 60.000 Ft 

értékben 

3. 

ISKOLAKEZDÉSI 
TÁMOGATÁS 

általános iskolába járó, mezőberényi lakóhellyel, vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező tanulónak, akinek 

háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 300%-át (ez jelenleg 85.500 Ft). 

 

Az iskolakezdési támogatás igénylésekor az 5.§ (4) 

bekezdés szerinti dokumentumokat kell benyújtani. 

a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátásokról szóló 

4/2015. (II.24.) önkormányzati 

rendelet 20/B.§ 

 

Eseti, 15.000 Ft összegű, pénzbeli 

támogatás. 

 

2020.09.17. csüt. – 43 elbírált kérelem (77 

gyermek részére) – 1.155.000 Ft 

(folyamatban: 32 kérelem) 

2020.09.21. hétfő – 70 elbírált kérelem (125 

gyermek részére) – 1.875.000 Ft 

(folyamatban 35 kérelem szept.17-18-án 

csüt-pénteken leadottak) 



Kimutatás	Mezőberényben	az	intézményi	gyermekétkeztetésben	résztvevők	
létszámáról,	valamint	a	kedvezményben	részesülő	gyermekek/tanulók	létszámáról,	

arányáról	(2020.	szeptember)	

Intézmény megnevezése Összes étkező Teljes árat fizet Ingyenesen étkezik 
50%-os kedvezményben 

részesül 

Mezőberény Város Óvodai 
Intézménye 

215 fő 8 fő 207 fő - 

Katicabogár Evangélikus 
Óvoda 

91 fő 4 fő 87 fő - 

Talentum Református 
Óvoda 

49 fő 1 fő 48 fő - 

Mezőberényi Általános 
Iskola 

350 fő 96 fő 159 fő 95 fő 

Petőfi 
Sándor 
Evangélikus 
Általános 
Iskola, 
Gimnázium 
és Kollégium 

Általános 
iskola 

197 fő 122 fő 13 fő 62 fő 

Gimnázium 239 fő 118 fő 5 fő 116 fő 

MINDÖSSZESEN: 
1141 fő 
(100%) 

349 fő 
(31%) 

519 fő 
(45%) 

273 fő 
(24%) 

 


