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8360 Keszthely, Kísérleti utca 10/A. Telefon: 83/777-520 E-mail: titkarsag@geszkeszthely.hu 
 

 

   

 

- átutalással bankszámlára: 
      Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely    11749039-15433327-10110007  

    - banki pénztári befizetéssel - OTP Banknál      

    - postai utalvánnyal (Sárga csekk az adott intézmény portáján kérhető.)  

     (Beérkezési és feldolgozási idő kb. 8-10 nap!!!) 
      

A közlemény rovatba kérjük feltüntetni a tanuló nevét, osztályát, iskoláját.  

A postai utalvánnyal történő befizetés esetén a mielőbbi feldolgozás érdekében a befizetési bizonylatot – 

lefényképezve vagy beszkennelve – el kell küldeni az etkezes@geszkeszthely.hu e-mail címre. 
 

Az étkezést lemondani a tárgynapot megelőző nap 8 óra 30-ig lehet az alábbi telefonon: 
30/155-7060 ,  30/820-2711,  30/963-5019 

 

Későbbi időpontban lemondást nem áll módunkban elfogadni. 

Felhívom a Tisztelt Szülő figyelmét, hogy a tanuló hiányzása nem vonja automatikusan maga után az 

étkezés lemondását. 

Késői lemondás esetén lehetőséget biztosítunk az ebéd éthordóban történő elszállítására az iskola 

konyhájáról (maximum: 2 nap). 
 

A szeptember havi díj fizetése: 
 

A szeptember hónapra vonatkozó igényt legkésőbb 2022. augusztus 05-ig kérjük megküldeni az 

etkezes@geszkeszthely.hu e-mail címre! 

 

Az étkezések térítési díja:  reggeli:  238.- Ft 

 ebéd:  422.- Ft 

 vacsora: 295.- Ft 

 

Az étkezési díj tájékoztató jellegű. A veszélyhelyzet megszűnése után újból felülvizsgálatra kerül. 

Az igény alapján kiszámított összeg befizetése történhet  

átutalással - legkésőbb augusztus 23-i beérkezéssel - a fentiekben megadott 

számlaszámra. 
Étkezni csak az étkezési térítési díj megfizetését követően lehet. 

 

Amennyiben az étkezési térítési díjfizetésre kötelezettnek gyermeke után – 30 napon túli hátraléka 

keletkezik, az étkezés biztosítása gyermeke részére a rendelet értelmében megszűnik.  
 

Az étkeztetési rendszer lehúzható „chip” étkezési kártyával működik, nem ad lehetőséget a kártya 

nélküli étkezésre. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben az étkezési díj nem kerül előre 

rendezésre, a kártya letiltásra kerül, a tanuló nem fogja tudni használni. 

Az első kártya, illetve a sérült kártya cseréje ingyenes, az elveszett pótlásának díja 500 Ft. 

Köszönjük együttműködését! 

Szabó Krisztina 

hivatalvezető 
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