Prizma EGYMI
GYERMBKETKEZES BEFIZETESE _ 2020. SZEPTEMBER

ONLINE, INTERNETES FIZETES
Befizetds az etkeztetes.budarrestl3.hu internetes oldalon lehetsdges 2020. augusaus
augusztus 20' kozritt'

l.

6s

KESZ,ENZES FIZETES
2020. augusztus 10. h6tf6
7:00 - l4:00 6ra k<iz<itt

1

Prizma EGYMI
- utaz6 pedag6gus iroda

. emelet

POTBEFIZETES

IMFK

2020. augusZus 18. kedd
2020. auguszrus 24. h€tfit
2020. augusztus 25. kedd
8:00 l6:00 6ra kdz<itt

l. II. emelet
(Polgiirmesteri Hivatal 6piilete)

1139 Budapest, B6ke t6r

-

EGYEB INFORMACIOK
Fizetend6 naDok sz6ma t 22 na p (2020. szeptember l.
Fizetend6 tisszeg 22 narrra (Ft):
Etkez6s Teljes
tipusa
6r
lx
6.732.2x
8.t62.3x
9.592.-

)
)A

75 oh-os

kedv.6r
1.683.2.041.2.398.-

-

2020. szeptember 30.)

50 %o-os
kedv. ir
3.366.4.081.4.796.-

25 Yo-os
kedv. 5r
5.049.-

6.t22.7.194.-

Kdrjiik, hogy a fizetend6 6sszeget pontosan kisziimolva sziveskedjenek hozni!
) Etkez6s befizet6s6re kiz616lag az interneten keresztiil 6s

a kdszp6nzes fizet6sreip6tbefizetdsre meghatdrozott napokon 6s idoszakokban van lehetos6g!

100%-os kedvezm6nyben r6szesii16 gyermekek szimira a jogosultsrig fenn6lklsf ig (a hatirozat
lej{rtiig) minden h6napban automatikusan ttirt6nik az 6tkez6s megrendel6se, az ig6nyt a sziil6nek
kiiliin jeleznie nem kell. A lemondist tovibbra is, minden esetben jelezni kell!

ETKEZES LEMONDASA
Etkezdsi forma

DIETAS

NORMAL,

ALr.q.rANos

Lemondiisra
rendelkez6sre rill6 id6
Telefonon:
8.00-8.20 6ra kdzdtt
Intemeten:
8.20 6raie
Telefonon:
8.00-9.00 6ra kdztitt
Intemeten:
9.00 6r6ie

Lemondds m6dja

Telefonon:

Interneten:
etkeztetes.budapest I 3.hu

06 30 475 6928
valamint
06 30 96s 79s0
sziimokon

oldalon

Napi lemond6si idSben be6rkezett lemond6sok a k<ivetkezti napt6l 6rv6nyesek!

XIII. Kertileti Onkorm6nyzat
(IMFK)
IntdzmdnymtikcidtetS- 6s Fenntart6 Kdzpont
honlapj6n t6jdkoz6dhatnak:

Az 6tkeztet6ssel kapcsolatban b6vebben

a Budapest F6vdros

imfk.bpl3.hu

rA"lpxozrarO
AZ ISKOLAI GYERMEKETKEZTETESSEL KAPCSOLATOS UGYINTEZf SR6L
Tisztelt Sziil6kl
Az iskolai dtkeztetdshez kapcsol6d6 elj6rrisokr6l 6s az iigyintdzdsi rendr6l az alihbi t6j6koaat6st adjuk
Gver ck6tkcz6s befizet6se:
onkorm6nyzatunk az dtkez6si dijak elektronikus fton tcirt6n6 befizet6s6nek lehet6s6g6t is biaositja,
a fizetds
az etkeztetes.budapestl3.hu intemetes oldalon t<irt6nhet a megrendel6s h6napjlt megel<iz6 h6nap 20.
napj6ig.

Gyermekiik dtkez6sdt k6szpdnzben az iskol6ban meghirdetett napon tudj5k befizetni. A p6tbefizet6sre
az
IMFK-ban van lehet6s6g. A befizetdsi helyszinekrol, idopontokr6l es a aijatrOt az int6zmdnyben
ldv6

tinkormrinyzati hirdet6triblin, valamint a Budapest Fdvriros XIII. Kertileti 6"toi,11enyrui
Int6zm6nymiiktidtet6 6s Fenntart6 Ktizpont honlapjrin (imfk.bpl3.hu) elhelyezett t6j6koaat6k
ainak
informdci6kat.

6lkgz6s .lempndisa: , Gyermeki.ik dtkez6sdt intemeten a h6nap dsszes napj6n, az e
celra biaositott
telefonsziimokon munkanapokon tudjiik lemondani. A napi lemondasok iaotorfat;at a lemond6soknak
a
ftiz6konyhrikhoz hatririd6ben tcirt6n6 tov6bbitasa miatt izt.iks6ges megtartani. Napi lemond6si
id<iben
bedrkezett lemondiisok a kcivetkez6 napt6l 6rv6nyesek.

Felhivjuk a figyelmiiket, hogy 9:00 utan a megadott telefonvonalakon miir nem tudjuk
hiv6saikat ds
tizeneteiket fogadni
Etkezdsi lbrma

DIETAS

NORMAL.

Alrar-ANos

!

Lemonddsra
rendelkezdsre iill6 id6
Tele non
8.00-8.20 6ra kdzcitt
Interneten:
8.20 6r6ig

Telefonon:
8.00-9.00 6ra kriz6u
llntemeten:
9.00 6r6ig

Lemond6s m6dja
Telefonon

Interneten:

06 30 475 6928

valamint

etkeaetes.budapest

I

3.hu

oldalon
06 30 965 79s0
szdmokon

Kedvezm6nvek I eadisa.6rv enY esit6se - nv omtatv{nvok: L6sd: Kiiltin trij6koztat6n!

Az |tkeztetdsse I kapcsolatban b6vebben az iskolai iinkormdnyzati hirdet6t6bl6n, valamint
az al6bbi

honlapoko n:

h ttp://www .budaoest

I 3.hu/u
intezes/szocialis-es-koznev lesi-osztalv
htto:lli mfk.bp 1 3.hu/fom enu/uzemel t{]tesi-osztalv trijdkoz6dhatnak.

K6rjiik, hogy folyamatosan kis6rj6k figyelemmel ktizlem6nyeinket!
Egynnmrikciddsiiket kcisz6nj iik

!

Intdzmdnymrikcidtet6- ds Fenntart6 Kdzpont (IMFK)

