Nyilatkozat
az óvodai gyermekétkeztetés személyi térítési díjának befizetési módjáról
Alulírott ……………………………………………………………………………(lakcím:……………………………………………………..
…………………………………………………)
szülő/gondviselő
nyilatkozom,
hogy
…………………………………………………………………(név, születési hely, dátum, anyja neve) gyermekem
vonatkozásában, a 2020/2021-ös nevelési évtől fizetendő személyi térítési díjat
- házipénztárba való készpénzes befizetéssel
- banki átutalással kívánom kiegyenlíteni.
(a kiválasztott fizetési mód aláhúzandó)
Az óvoda neve és bankszámla száma: Napsugár Óvoda, 12023008-01333732-00100001
Alulírott kötelezem magam, hogy a banki átutalás választása esetén az intézményben minden hó 13ig átvett a gyermekétkeztetésért fizetendő személyi térítési díjról szóló számla alapján a feltüntetett
összeggel pontosan megegyező forint összeget minden hó 20-ig napjáig átutalom az Óvoda
bankszámlaszámára, továbbá minden átutaláskor az átutalási megbízáson a megjegyzés rovatban a
következő adatokat vesszővel elkülönítve szerepeltetem:
-

átvett számla sorszáma,

-

gyermek neve,

-

befizetett hónap

Alulírott kötelezem magam, hogy az Óvodába járó több gyermekem esetén az étkezésért fizetendő
személyi térítési díjukat külön-külön megbízásként utalom át az Óvoda bankszámla számára, a
megjegyzés rovatban a kötelező adatok feltüntetésével.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nevelési év során 2 alkalommal nem az átutalásos fizetési
mód előírt feltételei szerint teljesítem a díj fizetését, akkor az átutalásos rendszerből kizárásra
kerülök. Az átutalásos fizetési módból való kizárásról értesítést kapok elektronikus úton, amit
tudomásul veszek. A kizárást követően az átutalással nem teljesített hátralékot köteles vagyok a
házipénztárba való készpénzes fizetéssel teljesíteni. Az átutalásos rendszerből való kizárást követően
a továbbiakban készpénzzel vagyok köteles az étkezésért fizetendő személyi térítési díjat fizetni a
nevelés év végéig.
Tudomásul veszem, hogy a gyermekem/gyermekeim étkeztetéséért fizetendő személyi térítési díj
befizetése a szülő/gondviselő felelőssége.
A Nyilatkozatban szereplő személyes adatok változása esetén köteles vagyok a változást 5 napon
belül az Óvoda igazgatójának bejelenteni.
Jelen nyilatkozat két eredeti példányban került kiállításra, egy példány a nyilatkozó félnél, egy
példány pedig az Óvodánál marad.
Székesfehérvár, 2020. …………………………………………………

……………………………………………………………………..
szülő/gondviselő aláírása
Az óvodai gyermekétkeztetés személyi térítési díjának befizetési módjáról szóló nyilatkozat egy
eredeti példányát átvettem:
Székesfehérvár, 2020………………………………..
Óvoda neve: Napsugár Óvoda
Óvoda székhelye: Székesfehérvár, Salétrom u. 8.

