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TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZÉTKEZTETÉS TÉRÍTÉSI DÍJ BANKI ÁTUTALÁSSAL TÖRTÉNŐ MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJÁRÓL
2020/2021. tanév
Tisztelt Szülő!
Amennyiben gyermeke 2020. szeptember 1-től igényt tart a közétkeztetésre és a térítési díjat banki átutalással
kívánja rendezni kérem, hogy a „NYILATKOZAT AZ ÉTKEZÉSRŐL 2020/2021. tanév – 2020. szeptember 1-től” című
nyomtatványt kitöltve és aláírva (ha ezt korábban nem tette meg az iskolában), legkésőbb a tanév kezdéshez
2020. július 31-ig - vagy a tanév folyamán bármikor - a Városüzemeltetési Kft. székhelyén, vagy e-mailben a
kozetkeztetes@gyalkonyhaja.hue-mail címre megküldeni szíveskedjen.

A banki átutalás rendezéséhez kérem, figyelmesen olvassa el az alábbiakat:
BANKI ÁTUTALÁS MENETE
o

Az étkezési térítési díj befizetése havonta, előre történik. A térítési díj összegéről a Városüzemeltetési Kft.
legkésőbb tárgyhót megelőző hó 10. napjáig kiállítja az átutalásos számlát, majd elektronikus úton
megküldi a szülő által megadott e-mail címre csatolt pdffájl-ként. Fontos, hogy olyan e-mail címet adjon
meg, melyet rendszeresen figyelemmel kísér, illetve figyeli a spam/kéretlen levelek mappát!

o

Szülő köteles a számlán szereplő fizetési határidőig, Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit
Kft. B3 Takarékszövetkezetnél vezetett 64400109-30003558-11100016 számú bankszámlájára, a pontos
összeget átutalni.

o

Több gyermek étkezési díjának utalását gyermekenként külön-külön szükséges megtenni az adatok
kezelhetősége miatt.

o
o

Megjegyzés rovatba az alábbiakat kérjük feltűntetni szíveskedjen:
Iskola neve, gyermek neve, osztálya, számla sorszáma (például: ADY, Kiss Elek, 3.a, 2017S-1/E001646)

o

Ha beérkezett az átutalás határidőig, akkor a Kft. rögzíti a gyermeket az étkezésre jogosultak közé, erről
Ön e-mailben tájékoztatást kap.

o

Ha NEM érkezett meg az átutalás, akkor a számlát a Kft. sztornóznia, így a gyermek nem jogosult az
étkezésre! Legközelebb a következő iskolai befizetés alkalmával (bármely iskolában), 2 napos eltéréssel,
készpénzben fizethető be a gyermek az aktuális hónapra! Ennek időpontjáról honlapunkon talál
tájékoztatást.

o

Határidő után érkezett utalások esetében az összeg visszautalásra kerül a Szülő bankszámlájára. !
Legközelebb a következő iskolai befizetés alkalmával (bármely iskolában), 2 napos eltéréssel, készpénzben
fizethető be a gyermek az aktuális hónapra! Ennek időpontjáról honlapunkon talál tájékoztatást.

Közétkeztetéssel kapcsolatos kérdésével a kozetkeztetes@gyalkonyhaja.hue-mail címre írhat, vagy a
06-29/340-134-es telefonszámon érdeklődhet.
Gyál, 2020. július 21.
Zsigovits Gábor
ügyvezető

