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A 2016/2017-es tanév szeptemberétől (először október hónapra) lehetőség nyílik az étkezés térítési díjának átutalással 

történő megfizetésére.  

 

Ahhoz, hogy az intézmény számára az átutalással történő befizetés ne jelentsen jelentős többlet adminisztrációt, kérjük az 

alábbi szabályok szíves betartását! 

 

I. Az átutalásra vonatkozó szabályok: 

 

 Az átutalás megjegyzés (közlemény) rovatában a következő adatokat minden alkalommal szerepeltetni kell 

vesszővel elválasztva:  

 díjbekérő sorszáma, gyermek neve (akinek az étkezési díja befizetésre kerül), gyermek osztálya/csoportja  

 több gyermek esetén az étkezési díjakat külön-külön a megküldött díjbekérők alapján kell átutalni 

 Étkezési normát (ebéd/napközi) váltani a díjbekérő kiállítása előtt, minden hónap 1-ig lehetséges, személyesen a 

pénztárban vagy telefonon (72/511-243 /213 mellék, üzenetrögzítő működik!) 

 A díjbekérőben szereplő étkezési adagok számát a tanév rendje alapján automatikusan állapítják meg a hónap összes 

tanítási napjára. A gyermek bejelentett hiányzásai a következő díjbekérőben kerülnek jóváírásra. 

 A megküldött díjbekérő után 8 naptári nap áll rendelkezésre, hogy az étkezési térítési díj befizetése átutalással 

megtörténjen. 

 Az intézmény az átutalást követően 15 napon belül számlát állít ki a gyermek nevére, melyet e-mailben küld meg a 

szülő részére.  

 Amennyiben a 8 naptári nap letelte után (fizetési határidő után) vagy hibásan kitöltött megjegyzés rovattal kerül 

utalásra az étkezési térítési díj összege, az intézmény automatikusan visszautalja a térítési díj teljes összegét, ezt 

követően kizárólag készpénzzel történhet az étkezési díj fizetése a tanév végéig. A fizetés módjának 

megváltozásáról az intézmény elektronikus úton értesítést küld.  

 Tudomásul veszem, hogy amennyiben a tanév során 2 alkalommal nem az átutalásos fizetési mód előírt feltételei 

szerint teljesítem a térítési díj fizetését, akkor az átutalásos rendszerből való kizárás jogosultsága fennáll, és a 

továbbiakban készpénzzel vagyok köteles az étkezés díját fizetni a tanév végéig. Az átsorolásról értesítést kapok 

elektronikus úton, amit tudomásul veszek. 

 

II. Az étkezési térítési díj átutalással történő fizetésére vonatkozó nyilatkozat leadási módja, határideje: 

 

A nyilatkozatot kizárólag a pénztárban lehet leadni két eredeti példányban, melyet a pénztáros aláír, és egy példányt visszaad 

a szülő részére. 

A nyilatkozat leadási határideje: 2016. szeptember 2. 

A határidő után hozott nyilatkozatokat nem áll módunkban elfogadni! 

Tanév közben már nem lehet választani az átutalással történő fizetést! 

 

 

III. Egyéb 

 Átutalással kizárólag az étkezési díj fizetésére van lehetőség, óvodai fakultáció, zeneiskolai díjak fizetése továbbra is 

csak készpénzben történhet 


