D EB R E C E NI E G Y ET E M
K OSS U T H L A JO S G Y A K O R L Ó G I M N Á ZI U M A
ÉS Á L T AL Á N O S I SK OL Á J A

KEDVES DIÁKOK!
Az új tanévben is szeretettel vár mindenkit a gimnázium Csengő utcai menzája, reméljük, hogy a
kellemes környezet, a minőségi ételek és a már korábban megismert ízek miatt egyre többen választják menzai
szolgáltatásunkat. Az étkezést Sebestyén László irányításával továbbra is a Debreceni Campus Kht. biztosítja.
A választék egy levesből és kétféle másodikból áll. Azoknak a diákoknak, akik vegetáriánusok vagy
cukorbetegek, lehetőségük van speciális menü fogyasztására, amit megtalálhatnak a www.etelhordo.hu
honlapon. A menzai étkeztetés igénybevételéhez diákigazolvány szükséges, az itt étkezők egy vonalkód
beolvasása után kapják meg az ételt.
Az ebédet megrendelni változatlanul az iskolában lehet ,a menzafelelősnél . A megrendelőlapon jelezni kell, ha
valaki vegetáriánus vagy natív cukormentes menüt szeretne kérni, illetve azok a diákok akik még nem regisztrált
vendégeink OM azonosítót és diák igazolvány számot is meg kell adni ezek a regisztráció és a kiszolgálás miatt
szükségesek.
Rendelés módosítása
Rendelést módosítani a következő internetes oldalon lehet: http://www.etelhordo.hu/kossuth/hun/
itt a „felhasználói név (azonosító)”-hoz a tanulói azonosító számot OM azonosítót (11 jegyű szám, ami a
diákigazolványon is megtalálható) kell beírni. A menzai szolgáltatást már korábban igénybe vevők a már
meglévő jelszavukat használhatják, új vendégeink számára az első belépésnél a jelszó egységesen: kossuth. Ezt
a jelszót belépés után az „adatmódosítás” fülön meg kell változtatni, itt van lehetőség az egyéb adatok
megváltoztatására is. Ugyancsak itt kell első belépéskor elfogadni az adatvédelmi szabályzatot illetve meg kell
adni egy email címet amire a változtatásokról és lemondásokról megkapják a visszaigazolást.
Az alaprendelése mindenkinek – 1A típusú –lehet módosítani legkésőbb adott nap 9.00 óráig. Betegség vagy
egyéb ok miatt ebédet lemondani (néhány napos lemondás) csak az interneten
http://www.etelhordo.hu/kossuth/hun/ lehet szintén adott nap 9.00 óráig.
Probléma esetén 52/415-155 / 77773 illetve 30-955-83-83 telefonon vagy etelhordo@etelhordo.hu email
címen tudunk segíteni. Az ebéd lemondását telefonon nem áll módunkban elfogadni!
Étkezés lemondása, újra rendelése (teljes hónap)
Az étkezést egész hónapra vagy végleg lemondani, esetleg újra igényelni csak az iskola menzafelelősénél
lehet az iskola honlapján is megtalálható formanyomtatvány kitöltésével (szülői aláírás szükséges). Határidő: a
lemondást vagy megrendelést megelőző hónap 20-a.
A lemondott ebéd elszámolása, visszafizetés
A Debreceni Egyetem Pénzügyi Osztálya arra a számlára fogja visszautalni a lemondott ebéd
ellenértékét, amelyikről az ebéd befizetése történt. A visszautalás a Debreceni Egyetem Pénzügyi Osztályának
döntése értelmében a tanév végén történik.
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Menza ügyintézés
Menzával kapcsolatos ügyeiket hétköznap 1000 – 1400 óra között személyesen az „A” épület gazdasági
irodájában,

vagy

az

52/518-670/73886

telefonszámon

vagy

a

katona-

kovacs.zsuzsa@kossuthgyakorlo.unideb.hu e-mail címen intézhetik. Menza ügyintéző: Katona-Kovács Zsuzsa
Az ügyintézéshez szükséges nyomtatványok az iskola honlapjáról is letölthetők.
Az étkezési térítési díjak befizetése átutalással történik, melyhez állandó megbízást kell adni az Önök
bankjában 2017. szeptember- 2018. június hónapig (12. évfolyamosok esetében 2017. szeptember – 2018. április
hónapig). A banki átutalási megbízásról igazolást kell leadni az iskolában 2017. szeptember 15-ig.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Kedvezményezett neve: Debreceni Egyetem
Kedvezményezett címe: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Számlavezető Bank neve: Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatósága
Bank címe: 4026 Debrecen, Hatvan u. 15.
Számla száma: 10034002-00282871-00000000
Közlemény rovatba: KLGYG, ____________________ tanuló neve _______ osztálya
(Pl.: KLGYG Kiss Petra 9/C) Ez a rovat 24 karakter lehet.
Terhelési nap: minden hónap 08-a.
Térítési díj: I. kategória (teljes ár 100 %)
II. kategória (kedvezményes ár 50 %)

Fizetendő összeg
átutalással

Nem végzős évfolyamok
I. kategória
14.282,-Ft/hó
II. kategória
7.155,-Ft/hó
Végzős évfolyamok
I. kategória
15.105,-Ft/hó
II. kategória
7.567,-Ft/hó

Amennyiben a fenti adatokban bármilyen változás történik, új banki megbízás szükséges, melyről ismételten
igazolást kell beadni az iskolában.
A kedvezményes étkezés jogosultságának elbírálásához az alábbi esetekben a megfelelő igazolásokat csatolni
kell:
Ha a tanuló: a) tartósan beteg,
b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos,
c) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros
aktivitászavar),
d) három- vagy többgyermekes családban él,
e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,
f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
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