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Általános tájékoztató az Öttevény Mackó-Kuckó Főzőkonyha menü
szolgáltatásának igénybevételéhez
A szolgáltatás igénybevételének feltétele
A rendelés feltétele az első megrendelést megelőzően az ADATLAP EBÉDMENÜ
IGÉNYLÉSÉHEZ című nyomtatvány kitöltése, és a konyha@otteveny.hu címre történő
megküldése. Az adatlap kitöltése nem jelent megrendelési kötelezettséget.
Az Adatlap szerkeszthető formában a http://www.otteveny.hu/intezmenyekszolgaltatasok/fozokonyha-etlapok/ címről letölthető. Nem szükséges aláírni az adatlapot
amennyiben azt személyes e-mail címről küldik vissza.
Amennyiben a megrendelő 60 év feletti, egyedül él, vagy háztartásában csak 60 év feletti személyek
élnek, úgy az Adatlap telefonon is igényelhető minden hétfőn és kedden 1700-1900 óra között az
alábbi telefonszámon+36703765447. Ez esetben a telefonon egyeztetett adatokkal előre kitöltött
Adatlapot szerdai napon 1300 – 1600 óra között aláíratás céljából munkatársunk házhoz viszi.

A menü igénylése
A menü egy héttel előre, tárgyhetet megelőző hét csütörtöki napjáig rendelhető. A heti étlap
tárgyhetet megelőző hét szerdai napján lesz közzétéve az önkormányzat honlapján
http://www.otteveny.hu/intezmenyek-szolgaltatasok/fozokonyha-etlapok/ és az önkormányzat
facebook oldalán. Amennyiben az Adatlapon e-mail címet is megad, a menüt e-mailben megküldjük
Önnek.
Rendelésre
mintanyomtatvány
a
http://www.otteveny.hu/intezmenyekszolgaltatasok/fozokonyha-etlapok/ oldalról tölthető le, alkalmazása nem kötelező.
Étel csak kiszállítással rendelhető. A kiszállítás történhet saját éthordóban, vagy a konyha által
biztosított egyszer használatos csomagolásba – utóbbi külön díj ellenében.
A rendelést a konyha@otteveny.hu e-mail címen lehet leadni. A rendelésben kérjük pontosan
jelezze melyik napon, hány menüt igényel, illetve hogy csomagolva kéri-e kiszállítani az ételt.
Amennyiben a megrendelő 60 év feletti, egyedül él, vagy háztartásában csak 60 év feletti személyek
élnek +36703765447 telefonszámon is leadhatja rendelését.

A menü lemondásának módja
Megrendelt menüt lemondani - úgy, hogy lemondással érintett napon már fizetési kötelezettség ne
terhelje a vendéget - az adott menü elkészítésének napját megelőző munkanapon 9-óráig lehetséges.
(azaz pl: a pénteki menüt csütörtök reggel 9-óráig, a hétfői menüt péntek 9-óráig).
A lemondás történhet:
• telefonon: +36703765447,
• Emailben: konyha@otteveny.hu címen.

MACKÓ-kuckó Főzőkonyha
Üzemeltető: Öttevényi Polgármesteri Hivatal
9153 Öttevény Fő u. 100.
Telephely: 9153 Öttevény Fő u 105. Tel: +36703765447
Mail: konyha@otteveny.hu

Egyéb módon érkezett lemondást a Konyha nem tud elfogadni. A nem szabályosan lemondott,
illetve az át nem vett menü, kiszámlázásra kerül.

A menü ára
Áraink 2020. 08. 03-tól a következők:
➢ „A” menü ára kiszállítással bruttó 950 -Ft.
➢ „B” menü ára kiszállítással bruttó 1.250 -Ft.
A csomagolás költsége – ahol a kiszállítás nem éthordóban történik - bruttó 200- Ft.

Éthordó használata
Éthordós kiszállítás esetén megrendelő két darab, legalább háromrészes, sértetlen, nevével
feliratozott éthordóval kell rendelkezzen, hogy a napi éthordóváltás zökkenőmentesen biztosított
legyen. Az éthordó tisztántartása megrendelő feladata és felelőssége. A konyha kizárólag tiszta,
sérülésmentes éthordót vesz át. Az éthordó tisztaságával összefüggésben előállt problémákért a
konyha felelősséget nem vállal.

Kiszállítás

Szolgáltatás csak kiszállítással vehető igénybe. A kiszállítás minden nap 1100 és 1300 óra
között történik. A kiszállítás során a megrendelő köteles minden megtenni annak érdekében, hogy
munkatársunk lehetőleg várakozási idő és a lakásba történő belépés nélkül tudja átadni az ételt. Az
átadás módja az Adatlapon rögzítettek szerint történik. Éthordó használata esetén munkatársunk
az étel átadásával egyidejűleg veszi át a sértetlen tiszta, megrendelő nevével ellátott csereéthordót.
Az át nem vett ételeket a konyha nem tárolja, azok a higiéniai szabályok következtében
megsemmisítésre kerülnek.

Díjfizetés
A kiszállított ételekről havi számla készül, amelyet e-mailben, papír alapon az étel kiszállításakor
juttatunk el megrendelőnek. A számla befizetése kizárólag banki átutalással az alábbi
bankszámlaszámra történhet: Öttevényi Polgármesteri Hivatal 11737007-15727828-10010000.
Utaláskor kérjük hivatkozzon a számlaszámra.
Amennyiben a megrendelő 60 év feletti, egyedül él, vagy háztartásában csak 60 év feletti személyek
élnek előzetes telefonos egyeztetés alapján kézpénzes fizetés lehetőségét is biztosítjuk.
10 napos díjtartozás esetén további rendelés elfogadása nem áll módunkba.
A Konyha általános kapcsolattartója Szoboszlai Anita. Tel: +36703765447, e-mail cím:
konyha@otteveny.hu
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