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Tisztelt Szülők! 

  

 

Ezúton értesítem Önöket, hogy 2022/2023. tanév vonatkozásában az étkezésért fizetendő 

térítési díjak az alábbiak szerint alakulnak: 

 

Óvoda tízórai, ebéd, uzsonna 611,- Ft/nap 

Óvoda csak ebéd 385,- Ft/nap 

Általános iskola napközi tízórai, ebéd, uzsonna 882,- Ft/nap 

Általános iskolai menza csak ebéd 545,- Ft/nap 

Gimnáziumi menza csak ebéd 580,- Ft/nap 

  

Az étkezési díjak befizetésére kettő módon van lehetőség. 

·          csoportos beszedési megbízás, 

·          banki átutalás, 

 

A fenti kettő lehetőség közül intézményünk 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 esetében kérem Önöket, hogy az átutalást szintén minden hónap 10-15. napja 

között szíveskedjenek megtenni, illetve a közlemény rovatba a számla száma, vagy a gyermek 

neve kerüljön feltüntetésre.  

Intézményünk számlaszáma: K&H Bank 10400511-00030365-00000003 

 

Az étkezési befizetés rendje: 

A gyermekek étkezési díjait utólagosan a fent bemutatott kettő lehetőség valamelyikével 

szükséges rendezni. 

A befizetendő összeget, a kedvezmény mértékét - amennyiben van ilyen - az Önök számlája 

tartalmazza majd, amely  minden hónap 5. napjáig az  újonnan bevezetett ügyfélkapu  rendszerbe 

kerül feltöltésre.  

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2 havi térítési díj elmaradás esetén, a gyermek további 

étkeztetését csak abban az esetben tudjuk biztosítani, ha szülő azt előre kifizeti. 

 

Új rendszer bevezetése : 

 

Az új tanévtől bevezetésre került az étkezési rendszerhez az un. „ügyfélkapu”. 

Ennek segítségével tudnak Önök: 

 

- menüt választani , 

- lemondásokat kezelni 

- számlát letölteni. 

 

A következő hónapra vonatkozó menüt, tárgyhó 20. napjáig kell berögzíteni a rendszerbe. 
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Ha nem kerül menü rögzítésre, akkor a tanuló részére „A” menü kerül megrendelésre. 

A rendszer használatához regisztrálni szükséges. A regisztrációhoz szükséges adatok a tanulók 

részére kiosztásra kerülnek.  Jelen levelemhez mellékelek egy tájékoztatót is, mely segít 

Önöknek a regisztráció során. 

 

 

Étkezési kedvezmények: 

Étkezési kedvezmények figyelembe vételére kizárólag a szükséges nyilatkozat kitöltését, és a 

csatolandó igazolás leadását követően van lehetőség. Kedvezmény visszamenőleges 

érvényesítése nem áll módunkban. Kérem Önöket, hogy a tanévre vonatkozó igazolásokat, 

nyilatkozatokat 2022.09.23. napjáig szíveskedjenek részünkre leadni. A nyilatkozatokra eredeti, 

az igazolásokra pedig másolatban van szükségünk. Orvosi igazolások esetében csak azt áll 

módunkban elfogadni, amely tartós betegséget igazol és emelt összegű családi pótlékra jogosít. 

 

Étkezés lemondása: 

Lemondásokat minden nap 9 óráig tudjuk fogadni, ami a következő napra vonatkozik.  Aznapra 

lemondást nem tudunk elfogadni, de ilyen esetben az étel a konyháról csomagolva, aláírás 

ellenében elvihető. Csomagolás költségét ki kell fizetni. 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 is meg lehet megtenni. 

 

 

A fent leírtakkal kapcsolatban bármely kérdés, észrevétel esetén szívesen állok rendelkezésükre. 

 

 

Segítő együttműködésüket köszönöm! 

 

Győr, 2022. 09.09. 

 

Üdvözlettel: 
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