Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.

Adószám: 20609474-2-13

NYILATKOZAT KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYLÉSÉRŐL/LEMONDÁSÁRÓL
bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén

Intézmény (Kérjük X-szel jelölni!)
[
[
[
[
[

]Gödöllői Palotakert Bölcsőde (Palotakert 17.)
]Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (Kossuth u.5-7.)
]Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde(Premontrei u 8)
]Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics u.16)
]Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szt. János u. 6-8)

Nyilatkozat célja:
[ ] Új étkező

[
[
[
[
[

]Gödöllői Mosolygó Óvoda(Kazinczy krt. 32)
]Gödöllői Palotakerti Óvoda (P.kert 17-18)
]Gödöllői Zöld Óvoda (Batthyány u. 34)
]Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics u. 1)
]Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem tér 14)

[ ] Előző tanévben is étkezett

[ ] Intézményt vált

ÉTKEZŐ KÓDJA (ha van már)

EJ-

Csoport:

[ ] Nem kér tovább étkezést (lemondás)

Gyermekek adatai
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Szülő / Gondviselő adatai
Név:
Lakcím:
Levelezési cím ([ ]ugyan az):
Telefonszám:
E-mail cím:
Születés helye/ideje:
Anyja neve:
Személyazonosító okmány
Étkezés igénybevételének első napja
2016. __________________________

Fizetési mód
[ ] Banki átutalás
[ ] Csoportos beszedési megbízás
[ ] Pénztári készpénz befizetés
Igényelt étkezési típus
[
[
[
[
Van-e táplálék allergiája?
[ ] Van
[ ] Nincs
Ha van, milyen?
________________________________
________________________________

] Reggeli
] Tízórai
] Ebéd
] Uzsonna

Az
igénybe
étkezésekről
tájékozódjon
intézményben.

vehető
kérjük,
az

Amennyiben
diétát
igényel,
a
szakorvosi
(gasztroenterológus)
igazolást kérjük mellékeljék, hogy a
szükséges
diétát
a
lehető
legpontosabban elkészíthessük!

Igénybe vesz támogatást?
[ ] IGEN
[ ] NEM
Amennyiben kedvezményt vesz igénybe, kérjük az arra jogosító dokumentumokat mellékelni szíveskedjen!
Fizetési lehetőségek
Banki átutalás
Amennyiben számláját banki átutalással kívánja rendezni, megteheti
a CIB Banknál vezetett 10700196-25023101-51100005 számú
bankszámlánkra történő utalással. Kérjük, hogy a közlemény
rovatban mindenképpen tüntesse fel a 2016/V… kezdetű
számlasorszámot (más adatra nincs szükség), ellenkező esetben
előfordulhat, hogy befizetése nem, vagy névazonosság esetén rossz
helyre kerül jóváírásra.
Csoportos beszedési megbízás
Csoportos beszedési megbízás esetén bankunk az Ön engedélyével,
egy Ön által meghatározott költségkereten belül kérheti le
bankszámlájáról a kiszámlázott díjakat. Biztonságos, egyszerű és
kényelmes módja a számlák rendezésének. Kérjük, amennyiben ezt a
lehetőséget választja, a beszedés engedélyezéséhez az alábbi
adatokat adja meg:

Pénztári készpénzes befizetés
Számláját személyesen is rendezheti központunkban, amely a Gödöllői
Piactéren található.
Címünk: 2100 Gödöllő, Szabadság út 3.
Pénztári nyitva tartás:
Hétfő, Szerda, Csütörtök: 08:00-tól 15:45-ig
Kedd: 8:00-17:45
Péntek: 08:00-11:45-ig
Számlavezető bank kódja: 107
Beszedő azonosító: A20609474
Teljes cégnév: Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit
Közhasznú Kft.
Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság út 3.

Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.

Adószám: 20609474-2-13

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a megállapított térítési díj befizetése az ügyfélnek felróható okból tárgyhó 15. napjáig nem történik meg és
ez által díjhátralék keletkezik, vagy az előző tanévről nyilvántartott díjhátraléka van, gyermeke a hátralék kiegyenlítéséig nem étkezhet. Amennyiben
az ügyfél a befizetéssel 30 napot meghaladó késeledelembe esik, a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. jogosult a tartozás rendezése ügyében
adósságkezelőhöz fordulni. Az esetleges hátralék befizetését igazoló bizonylatot jelen nyilatkozathoz mellékelni szíveskedjenek!
Tájékoztatjuk, hogy jelen nyilatkozat aláírásával gyermeke - az szünetek figyelembevételével – a nyomtatvány „Étkezés igénybevételének első napja”
rovatában feltüntetett dátumtól az intézményi jogviszonya hatályáig étkezőnek számít. Az étkeztetéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat az
intézményvezető, vagy megbízottja látja el.
Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, azok helyességéről meggyőződtem, valamint a fent leírtakat
elolvastam és megértettem, azokat tudomásul veszem és elfogadom. Adataim jogszerű kezeléséhez a hatályos jogszabályok alapján hozzájárulok.
A Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. kijelenti, hogy a tanuló és a szülő itt közölt adatait kizárólag a törvényileg meghatározott állami és
önkormányzati adatszolgáltatások kötelező adattartalmának erejéig használja fel, azokat bizalmasan kezeli és harmadik fél számára nem adja ki.
Hiányos adattartalmú nyilatkozatot a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. nem fogad el!

FELHÍVJUK FIGYELMÜKET, HOGY A KEDVEZMÉNYES KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ A TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK SZERINT A
„Nyilatkozat a Gyvt. 21/B.§ (1) bek. a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez” c.
NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSE IS SZÜKSÉGES. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉHEZ KÉRJÜK MINDKÉT NYILATKOZATOT KITÖLTENI
SZÍVESKEDJENEK! SZÍVES EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!
A kitöltött nyomtatványokat és a csatolandó igazolásokat kérjük mihamarabb szíveskedjenek az intézményekben leadni!
Gödöllő, 2016. …………………………………………….
________________________________________________
ALÁÍRÁS

