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Tisztelt Szülők, Gondviselők!
A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet
2020. október 1. napjától hatályba lépő módosításai alapján, a 2020. október hónapra az iskolákba
meghirdetett iskolai étkezési térítési díj befizetések elmaradnak!
2020. október hónapban (november havi étkezés) étkezési térítési díj befizetésére a GESZ épületében
(1181 Budapest, Városház u. 16.) és a Pestszentimrei Ügyfélszolgálati Iroda épületében (1188
Budapest, Nemes u. 14.) 8 órától 18 óráig biztosítunk lehetőséget az alábbi napokon:
2020. október 8. (csütörtök)
2020. október 15. (csütörtök)
2020. október 22. (csütörtök)
Pótbefizetésre a GESZ épületében (1181 Budapest, Városház u. 16.) 2020. október 26. és 2020. október
27. napokon lesz lehetőség 9 órától 12 óráig!
Az étkezési térítési díjak befizetésének módjával és rendjével kapcsolatos további változások:


2020. november 01. napjától elsődlegesen elektronikus fizetési mód (banki átutalás, Menza
rendszeren belüli internetes bankkártyás fizetés) kerül meghatározásra. Készpénzes befizetésre a
GESZ 1181 Budapest, Városház u. 16. cím alatti pénztárában 8 órától 14 óráig biztosítunk
lehetőséget az alábbiak szerint:
o November hónapban (december havi étkezés): 11.05.; 11.12.; 11.19; 11.26. napokon,
o December hónapban (január havi étkezés): 12.03.; 12.10.; 12.17.; 12.22. napokon.



2021. január 01. napjától kizárólag elektronikus fizetési módra lesz lehetőség!

A banki átutaláshoz és a Menza rendszer használatához szükséges nyomtatványok elérhetőek a GESZ
honlapján a http://gesz18.hu/index.php/etkezes/letoltes címen és az ügyintézőinknél, az október havi
befizetések időpontjában és helyszínein.
A kitöltött nyomtatványok leadhatók:




a GESZ bejáratában elhelyezett gyűjtőládában,
az ügyintézőinknél, az október havi befizetések időpontjában és helyszínein,
elektronikusan az etkezeslemondas@gesz.bp18.hu e-mail címen.

A 100%-os kedvezményben részesülő gyermekek részére a következő havi étkezést, 2020. október
hónaptól, minden hónap 24. napjáig, az etkezesrendeles@gesz.bp18.hu e-mail címre küldött
levéllel kell megrendelni. A levélben kérjük megadni a gyermek nevét, az iskolát, az osztályt és az
étkezés típusát. (2020. október hónaptól nem szükséges a „nullás” számlák aláírása, a megrendelés nem
igényel személyes megjelenést!)
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az épületekbe történő belépés kontaktust nem igénylő
testhőmérséklet mérést követően, 37,6 oC fok alatti testhőmérséklettel lehetséges!
Az ügyintézés során kötelező a maszk szabályos használata!
Továbbá kérjük a kihelyezett kézfertőtlenítők használatát, valamint az 1,5-2 méter távolság
betartását.
Budapest, 2020. szeptember 22.

: (1) 296-1488

