BALÁSHÁZY JÁNOS

DEBRECENI EGYETEM
GYAKORLÓ KÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1.
 52/518-690; 52/518-691  52/418-042; e-mail: titkarsag@balashazy.unideb.hu

Tisztelt Szülők!
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.
1. Kedvezményezett neve: Debreceni Egyetem
2. Címe: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
3. Számlavezető bank neve: Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar megyei Igazgatóság
4. Bank címe: 4025 Debrecen, Hatvan u. 15.
5. Számla száma: 10034002-00282871-00000000
6. Közlemény rovatba: BLGYK ………………………..….. tanuló neve ………... osztálya
(pld: BLGYK KISS PETRA 9/C) Ez a rovat 24 karakter lehet.
7. Terhelési nap: minden hónap 08-a.
8. Átlagos térítési díj (menza, csak ebéd):
Nem végzős évfolyamok:
átl.térítési díj/Ft/hó első megbízás kelte utolsó megbízás kelte
I.
II.

kategória (100 %)
kategória (50 %)

15.100,7.550,-

2017. szeptember 08
2017. szeptember 08

2018. június 08
2018. június 08

átl.térítési díj/Ft/hó

első megbízás kelte

utolsó megbízás kelte

15.300,7.650.-

2017. szeptember 08
2017. szeptember 08

2018. április 08
2018. április 08

Végzős évfolyamok:
I.
II.

kategória (100 %)
kategória (50 %)

Az így megadott adatokat tartalmazó banki megbízás másolatát kérjük leadni
2017. augusztus 31-ig (700 órától 1500 óráig) a gyermekellátási felelősnek.
(Helye: gazdasági iroda, e-mail: kissne.sarkozi.emese@fin.unideb.hu)
Amennyiben a fenti adatokban változás történik, az új banki megbízás másolatát ismételten le kell adni
a gyermekellátási felelősnek.
Tájékoztatom, hogy az átutalástól függetlenül hiányzás esetén az étkezést a korábbi gyakorlat szerint
előző munkanap 9:00 óráig le kell mondani ahhoz, hogy a térítési díjfizetés alól mentesüljön a szülő.
Debrecen, 2017. június 06.
Kaszab Istvánné
intézményegység-vezető
Itt levágandó !

…….

Adatlap az elszámolás pénzügyi rendezéséhez
Kedves Szülők!
Kérjük az alábbi adatlap leadását 2017. augusztus 31-ig (700 órától 1500 óráig) a gyermekellátási
felelősnek. (Helye: gazdasági iroda, e-mail: kissne.sarkozi.emese@fin.unideb.hu )
Tanuló neve:………………………………………………… …. osztálya:……………………
a) Szülő/Bankszámla tulajdonosneve:

……. ……………………………………………

b) Lakcíme:

….. ….……………………………………………

c) Adóazonosító száma:

…..….……………………………………………

d) Bank neve:

…….. ……………………………………………

e) Bankszámla száma:

…………………………………………………..

Debrecen, 2017. ………………..
……………………………………
szülő aláírás

