2019. április havi ebéd befizetés
A hónapban 17 étkezési nap (ápr.01-30-ig) lesz,
Tavaszi szünet április 18-tól -23-ig
Külsős sport rendezvény április 24-e, menza nincs.
7.-8. évfolyam részére:
100% teljes áru ebéd (nettó:236.- x 17 nap x 27 % áfa)
50%-os kedvezmény (nettó:118.- x 17 nap x 27 % áfa)

5095.-Ft
2547.-Ft

9.-12. évfolyam részére:
100% teljes áru ebéd (nettó:276.- x 17 nap x 27 % áfa)
50%-os kedvezmény (nettó:138.- x 17 nap x 27 % áfa)

5958.-Ft
2979.-Ft

Pedagógusok részére: (nettó:512.- x 17 nap x 27 % áfa) 11.054.-Ft
A havi befizetést kétféle módon lehet teljesíteni:
1. Készpénzzel kízárólag a kijelölt időpntoban:
2018. március 12-13-án pót befiz.: 03. 19-én reggel 8:00 – 16:00 óra között A1 épület II.
emelet pénztár helyiségében történik (12:10-12:55 között ebédidő), a befizetéssel egy
időbeni számla és ebédjegy kiállításával.
2. ÁTUTALÁSSAL:
A határidők betartása mellett!
- a pénztárban a tanuló jelzi, hogy átutalásos számla kiállítását kéri, amit a MULTISCHOOL
programon keresztül berögzít az ügyintéző és kiadja előre az átutalásos számlát,
melynek fizetési határideje a tárgyhót megelőző hó 20. napja (március 20)!
- az átutalás teljesítésének igazolási folyamata:
* a pénztár részére személyesen vagy az ebedlemondas.obudai@gmail.com email címre
meg kell küldeni az átutalást igazoló kivonatot, amivel az előre kiadott átutalási számla
kizárólag így tehető kiegyenlítetté.
Étkezni csak a befizetés GSZ központ általi és intézménnyel egyeztetett beazonosítást
követően lehet, az étkezési jegy is csak a központi visszajelzés után adható ki.
Az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet az átutalás teljesítéséhez
Étkezéstérítési díj alszámla száma: OTP 11784009-15793803-10010000
A megjegyzés rovatban fel kell tüntetni az Óbudai Gimnázium azonosítóját (OG), a tanuló
nevét, osztályát és a választott menüt (A vagy B).

Aki a fenti befizetési időpontokról lemarad, befizetését kizárólag az étkezési ügyintézővel
az alábbi telefonos 06/20-852-8597egyeztetés szerint, munkanapokon 8:00-14:00 óra közötti
elérhetőséggel pótolhatja

Az ebéd lemondást a befizetett tanulóra a szülő tárgyi napot/napokra legalább 1 nappal
korábban, minden nap kizárólag reggel 8:45 óráig az ebedlemondas.obudai@gmail.com email-ben jelezheti utólagos ebédjegy leadási kötelezettséggel.
Az elfogadott lemondás beszámítása/visszafizetése a következő befizetés esetén kerül
jóváírásra.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a www.obudaigimnazium.hu honlapunkat folyamatosan
kísérjék figyelemmel.

Vassné Stevlik Teréz
Étkezési üi.

