DUNAKESZI ÓVODAI ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
ÉS KÖNYVTÁR
Étkezési	
  Csoport	
  
2120	
  Dunakeszi,	
  Vasút	
  u.11.	
  

	
  

Tel.:06 70/547-770, 06-27/504-022
E-‐mail:	
  etkezesmodositas@dunakeszi.hu	
  

Megújult számlakép ismertetője

	
  

	
  
	
  

1.   Számlaszám, melyre átutalásos számlakiegyenlítés esetén utalását indítsa.
Intézményenként más-más a bankszámlaszám (nem feltétlen megegyező ezen mintán
szereplővel).
Kérjük, hogy gyermeke étkezési számláján található számla számra utaljon.
Kedvezményezett a DÓHSZK.
2.   „Támogatás”: gyermeke étkezési díjára vonatkozó kedvezmény százalékos mértéke.
3.   „Adag”= napok egyenlege: adott hónapban a kiszámlázott és a jóváírásra került napok
eredménye.
4.   „Fizetési határidő”: a számla kiegyenlítésének legkésőbbi napja. Átutalás esetén,
kérjük, ügyeljen a banki ügymeneti időkre!
5.   „Jóváírás”: az ezt megelőző számla kiállítás óta lemondott napok száma. Azon napok
szerepelhetnek itt, melyek díját már az előző hónapban kiszámláztunk.
A „Szolgáltatás” megnevezésében ellenőrizhető a kiszámlázott étkezés típusa (Pl:
háromszori étkezés)
6.   „Számlázási időszak”: az az idő, melynek étkezési díjait adott számlában
megjelenítjük. Amennyiben jóváírt napokat tartalmaz adott számla, akkor a jóváírást
érintő hónap is szerepel itt.
7.   „Fizetendő összeg”: adott időszakra vonatkozó étkezési díjak értéke, az előző – már
kiszámlázott- napok lemondásainak jóváírását is tartalmazza (amennyiben volt ilyen).
8.   A számlán szereplő „számla egyenleg” (tartozás): a még ki nem egyenlített, ezt a
számlakiállítást megelőző időszakban kiállított számla (számlák) összege.
Későbbiekben kerül feltöltésre!
9.   „Befizető azonosító”: kérjük átutalásos kiegyenlítés esetén a közlemény rovatba
tüntesse fel ezt az azonosítót gyermeke neve, intézménye és osztálya előtt.
A számla első sorában az étkezési díj nettó összegben van meghatározva.
A második sorban kerül kiegészítésre az áfa összegével.
A „Fizetendő összeg” nem tartalmazza az esetleges hátralék összegét („Számla egyenleg”)
A naptáron látható, mely napok étkezési díjai lettek kiszámlázva. Amelyik munkanap
mező üres, annak díja nem szerepel a számlában (előre lemondás- intézményi vagy szülői,
eredményeképp).
2017.05. hónaptól újdonság, hogy a 100%-ban támogatott étkezésűeknek is ki kell
állítsunk étkezési számlát. Ezen számlák bruttó, fizetendő összege természetesen „0 Ft”

