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XV. kerületi intézményei 
Intézményvezető Asszony/Úr részére

Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr!

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat a szünidei étkezés keretében a tavaszi 
szünetben (március 29. és április 3. 2 munkanap) biztosítani kívánja az iskolai ügyeletet nem 
igénylő gyermekek részére is az étkezést. Kérem, hogy a Népjóléti és Intézményfelügyeleti 
Főosztály kérésére a csatoltan kiküldött szülői tájékoztatót az iskolákban jól látható helyre
sí iveskedjenek kirakni.

Az étkezést bonyolító intézmény: Egyesített Szociális Intézmény 

Az étkezés megrendelésének helye és ideje:

Pajtás Étterem 1157 Budapest, Zsókavár u. 24-26.

2018. március 19-én és 2ö~án 8-16 óra között

Továbbá mellékelten megküldöm a 2018. április-június hónapokra vonatkozóan az étkezési 
térítési díj befizetési időpontjait. A csatolt fájlban intézményenként szerepelnek az adatok. 

Kérem, hogy az intézményben szokásos módon tegyék közzé a tájékoztatást.

A közétkeztetéssel kapcsolatban valamennyi információ megtalálható a GMK honlapján.

Elérhetőség: littii://gttik:.svAii/.k6zetkeztetes
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Hártyán Általános Iskola

2018. április - június hónapra érvényes étkezési díj befizetési időpontjai:

18-án 14-17 óráig 2018. május hónapra
19-én 7-10 óráig
23-án 14-17 óráig Pót befizetés a GMK

április 24-én 7-10 óráig központban
Pótbefizetés a GMK központban

2018. 05.02-án 7-10 óráig a befizetés napját követő
hétfőtől

16-án 14-17 óráig 2018. június hónapra
május

17-én 7-10 óráig
22-én 7-10 óráig Pót befizetés a GMK
28-án 14-17 óráig központban

A befizetési időpontok változtatásának jogát fenntartjuk.

Az étkezés lemondható 06-70/492-3383, vagy a 06-1/8151-764 telefonszámon
7.30 -14.00 óráig, valamint az "etkezeslemondas@gmkxv.hu" email címen, valamint a MultiSchool3
Szüló'i modul használatával a webes felületen.
A másnapi lemondásokat 8.30-ig tudjuk elfogadni.
A térítési díj alól mentesülő gyermekeket minden hónapban a befizetési napon 
a szülőnek létszámba kell vetetnie, és a lemondásait a fenti módon kell kezelnie.

Az étkezést bonyolító intézmény: Egyesített Szociális Intézmény 

Az étkezés megrendelésének helye és ideié:

Pajtás Étterein 1157 Budapest, Zsókavár u. 24-26. 

2018. március 19-én és2Ö~án 8-16 óra között

A közétkeztetéssel kapcsolatban valamennyi információ megtalálható a GMK honlapján.

Elérhetőség: h11r>://grokx•v.hii/koz-etkeztetes
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