
Készpénzes étkezés befizetés a 2019-es nyári ügyeletre! 

 

 

 

Időszakok: 

Június: 

25.hét - 5nap (06.17. – 06.21.) 

26.hét - 5nap (06.24. – 06.28.) 

Augusztus: 

34.hét - 3nap (08.21. – 08.23.) 

35.hét - 5nap (08.26. – 08.30.) 

 
Kerületi lakcímkártyával rendelkező gyermekek részére: 

      3x-i étkezés (napközi): 634.- Ft/nap 

     1x-i étkezés (csak ebéd): 439.- Ft/nap 
Kerületi lakcímkártyával nem rendelkező gyermekek részére 

                 3x-i étkezés (napközi): 711.- Ft/nap 

               1x-i étkezés (csak ebéd): 493.- Ft/nap 

      
Az átutalással történő befizetés határideje: 2019. június 11. 

Raiffeisen Bank 12001008-01510879-00100008 

 

Az utálással fizetők pontosan írják meg nekünk, hogy melyik napokra kérik az ügyeleti 

étkezést, ezt a lenti e-mail címen tehetik meg!  

   

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 

szüleinek is meg kell jelenniük valamelyik befizetésnél, és aláírásukkal 

igazolni kell az igényüket. 

 
Kérjük a pénzt előre kiszámolni szíveskedjenek! 

GAMESZ gazdaságisok elérhetősége: 421 1074 

toth.veronika@gesz20ker.hu       06/30/563 9181 

 

2019. június 06. (csütörtök) 

7-10 óra között 
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