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Az Audi Hungaria ÁMK-ban kérhető intézményi térítési díjak szabályzata

I.

Gyermekétkeztetés

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének
egy ellátottra jutó napi összege. Ha a fenntartó a gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás útján
biztosítja, az intézményi térítési díj megállapítása érdekében az étkeztetést biztosító szolgáltató
köteles elkülönítetten kimutatni a gyermekétkeztetéssel összefüggésben felmerülő
nyersanyagköltséget.
A z 1997. évi XXXI. tv. 21. § B) pontja alapján az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen
kell biztosítani
a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermeket nevelnek,
ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem
összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval,
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy
ae) nevelésbe vették;
b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
bb) nevelésbe vették;
c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya
alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el;
d) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
da) nevelésbe vették, vagy
db) utógondozói ellátásban részesül.
Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével
kell biztosítani
a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
b) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló
számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy
a tanuló nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben;

c) az a), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára,
feltéve, hogy a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.

Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést a tanuló részére a nappali
rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig kell biztosítani.
A hatályos jogszabályokban rögzítetteken túl a fenntartó egyéb kedvezményt nem biztosít.
2022.03.01. napjától hatályos intézményi gyermekétkeztetési díjak

Ellátási forma
Óvoda
Napközi

Nyersanyagnorma
Ft/adag (nettó)

Ebéd
Általános Iskola
Napközi
Menza
Középiskola
Menza

481
288
694
430
457

Befizetések rendje
Az étkezési díjak befizetésére három módon van lehetőség.
·

csoportos beszedési megbízás,

·

banki átutalás,

·

készpénzes befizetés.

A fenti három lehetőség közül az Audi Hungaria ÁMK a csoportos beszedési megbízás által
történő fizetést tekinti elsődlegesnek. Ennél a beszedési formánál a terhelés napja minden
hónap 10-15. napja közötti időintervallum. (Csoportos beszedési megbízáshoz nyomtatvány a
gazdasági irodában kérhető.)
Banki átutalás esetén az átutalást szintén minden hónap 10-15. napja között kell megtenni,
illetve a közlemény rovatba a számla számát, vagy a gyermek nevét kell feltüntetni.
Az intézmény számlaszáma: K&H Bank 10400511-00030365-00000003
Készpénzes befizetésre kizárólag az előre meghirdetett napokon, illetve pénztári órákban van
lehetőség.
A gyermekek étkezési díjait utólagosan a fent bemutatott három lehetőség valamelyikével
szükséges rendezni.
A befizetendő összeget, a kedvezmény mértékét - amennyiben van ilyen – az intézmény által
kiállított számla tartalmazza, mely minden hónap 5. napjáig kerül kiállításra.
Kettő havi térítési díj elmaradás esetén, a gyermek további étkeztetését csak abban az esetben
tudja az intézmény biztosítani, ha szülő azt előre kifizeti.
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Étkezési kedvezmények
Étkezési kedvezmények figyelembe vételére kizárólag a szükséges nyilatkozat kitöltése, és a
csatolandó igazolás intézménybe történő leadását követően van lehetőség. Kedvezmény
visszamenőleges érvényesítésére az intézménynek nincsen lehetősége. Tanév kezdetén a
szükséges nyilatkozatot és igazolást szeptember utolsó napjáig kell a gazdasági irodában leadni.
Étkezés lemondása
Lemondásokat minden nap 9 óráig tud az iskola gazdasági irodája fogadni, ami a következő
napra vonatkozik. A le nem mondott étkezés a konyháról ételhordóban, aláírás ellenében
elvihető. Hétfői ebéd esetén az előtte való hét péntek 9 óra a lemondás határideje. Étkezések
lemondását a 96/ 511-035 telefonszámon, illetve a menza@audischule.hu email címen lehet
megtenni.
Tanulmányi kirándulások
A tanulmányi kirándulásokat az intézmény a tanulók számára ingyenesen biztosítja.
Osztálykirándulás, cserediákprogram
Osztálykirándulás, cserediák program, sítábor, stb. szervezése esetén a tanuló (szülő) az
intézmény részére pénzbeli térítést köteles fizetni.
Ennek mértékét a kirándulás összes költségeinek egy tanulóra jutó hányada alapján, a szervező
pedagógus javaslatára, a gazdasági vezető jóváhagyásával az intézmény vezetője határozza
meg.
Az Audi Hungaria Általános Művelődési Központ a táborozások, cserediák programok,
külföldi és belföldi kirándulásokra történő befizetések kezelésére bankszámlát nyitott.
Számlaszámok:
HUF 10400511-50526869-65521044
IBAN : HU54 10400511-50526869-65521044
EUR: 10400511-50526869-65521051
IBAN: HU59 10400511-50526869-65521051
A több napos külföldi iskolai kirándulások, táborok, cserediák programok, osztálykirándulások
esetén szervezők által kiszámolt költséget a szülők a fenti bankszámlákra előre egyeztetett
részletekben átutalással, vagy a bankszámlákra történő bankfióki készpénzbefizetéssel
teljesíthetik.
Befizetés esetén a megjegyzés vagy közlemény rovatba a gyermek neve, és a program
elnevezése kerüljön megjelölésre.
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A befizetéseket az iskola, könyvelésében egyéb előlegként tartja nyilván a programok
befejezéséig.
Az utazások, táborozások és egyéb programok kiadásait, költségeit az iskola nevére szóló és
szerződéssel alátámasztott, a szervezők által leadott számla ellenében a gazdasági iroda fizeti
ki. A pénzügyi rendezést és a program befejezését követően kiszámításra kerül az egy főre jutó
teljes kiadás, mely forintban kerül tovább számlázásra a tanulók részére. A kinyomtatott
számlák a szervezőkön keresztül jutnak el a résztvevőkhöz. Ezzel egy időben az előleg
elszámolásra kerül a számlákkal szemben, esetleges különbség pótbefizetéssel, vagy
visszatérítéssel rendezendő.
A Közalapítvány az általa fenntartott intézmény vonatkozásában más tandíj, illetve térítési díj
fizetési kötelezettséget nem állapít meg.

Győr, 2022. 02.17.

Oláhné Tóth Márta
Gazdasági és tanügyigazgatási vezető
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