2021/2022-es tanév II. félévi térítési/tandíj befizetés
Az idei tanév 2. félévében esedékes térítési/tandíjak összegét továbbiakban is kizárólag a KRÉTA Iskolai
Alaprendszer Elektronikus Ellenőrzőjébe belépve (felhasználónév és jelszó megadása után), az „e-Ügyintézés”
ikonra kattintva a „Befizetendők” menüpontban lehet megtekinteni és azon keresztül befizetni.
A KRÉTA Elektronikus napló elérése: https://klik039974001.e-kreta.hu

A megjelenő befizetésre váró tétel sorának elején található négyzetet bepipálva „A kiválasztott tételek befizetése”
gombra kattintva lehet választani a befizetési módok közül. Amennyiben banki átutalással szeretné az előírást
kiegyenlíteni, ne felejtse el a KRÉTA rendszer által generált „Azonosítót” a banki oldal közlemény rovatába beírni.

A befizetés teljesítését követően néhány nappal később a “Befizetendők” menüpontra visszatérve, a “Befizetett,
Visszautalva” előírás státusz kiválasztásával és listázásával látható az Érdi Tankerületi Központ által könyvelt befizetés
igazolása. A kiválasztott sorra kattintva tudjuk megnyitni az előírás adatlapját, ahol a bizonylat is megtekinthető és
letölthető.
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A befizetés menetéről az alábbi videó nyújt további segítséget:
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=33327418
Mit tegyen, ha a KRÉTA Elektronikus napló felhasználónevét elfelejtette?
Nyissa meg a Kréta felületét: https://klik039974001.e-kreta.hu
Kattintson a „Gondviselői hozzáférés igénylése” linkre.

Az új megnyíló felületen töltse ki értelemszerűen a kért adatokat, majd nyomja meg a „Hozzáférés igénylés” gombot,
és kövesse a felületen megjelenő és az e-mail címére érkező utasításokat. FIGYELEM! Az ez után megjelenő PDF fájlt
nem szükséges kinyomtatva és aláírva az intézménybe eljuttatni!

A bővített jogosultság igénylésének intézményi szintű engedélyéről majd egy értesítő e-mailt fog kapni. Kövesse a
benne szereplő utasításokat. Ezek után tudja a rendszer valamennyi funkcióját használni.
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Mit tegyen, ha a KRÉTA Elektronikus napló jelszavát elfelejtette?
Nyissa meg a Kréta felületét: https://klik039974001.e-kreta.hu
Kattintson az „Elfelejtett jelszó” linkre és kövesse az új ablakban megjelenő utasításokat.

Érd Zenekultúrájáért Alapítvány – Adó 1%
Az alapítvány a bevételekből évről évre nagy segítséget nyújt a hagyományos zeneiskolai rendezvények, versenyek
megszervezéséhez, lebonyolításához, az iskola hangszerállományának javításához és fejlesztéséhez.
Az Önök támogatásával az idei tanév I. félévében zongorapadokat és bútorokat sikerült vásárolnunk. A vonós és fúvós
hangszerállomány javításában és zenei könyvtárunk kottatárának gyarapításában nyújtott az alapítvány még jelentős
segítséget.
Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója
1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2022. május 20-ig az SZJA-bevallástól függetlenül is megteheti.
Magánszemélyként az idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlja egy
regisztrált civil szervezetnek. Kérjük, éljen ezzel a lehetőséggel!
Adószámunk: 18664256-1-13
Név: Érd Zenekultúrájáért Alapítvány
Székhely: 2030 Érd, Felső u. 33.
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-05555000
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