
 

Tájékoztató étkeztetésről a 2021. május 10. (hétfő) iskolakezdéshez 

 

 

Tisztelt Szülő! 

 

A jelenlegi információk alapján az általános iskolák felső tagozatai és a középiskolák is visszatérnek a 
tantermi oktatásra 2021 május 10-től. 

2021. május 10. hétfőtől megrendeljük az étkezést a tanulók részére, a lemondásból származó 
étkezési térítési díj összegének terhére, illetve az ingyenes étkezőknek. 

Kérem szépen, aki nem kéri az étel megrendelését, szíveskedjen jelezni a megadott e-mail címre vagy az 
ismert telefonszámokon, illetve a szülői felületen lemondhatja a megrendelt ételt 2021. május 07. péntek 
reggel 9:00 óráig. 

2021. május 12-ig az átutalásos fizetők megkapják a májusi és június havi számlát. Ez egyben magában 
foglalja a bent maradó összegeket is, az étkezés megrendelése iskolakezdéstől – június 15. napjáig rendezve 
lesz, amennyiben a számlát kiegyenlítették. 

A készpénzben fizetőknek csak a bent maradó összeg terhére tudjuk megrendelni az étkezést május 
10-től kezdődően (ezt a szülői felületen ellenőrizhetik!). Azonban a fizetetlen étkezési napokat a 
pénztárainkban tudják kifizetni nyitvatartási időben. 

  

Befizetőhelyek 

Körzet Befizetőhely megnevezése Mobil számok Név / cím 

1. ANK befizetőhely 30/845 6732 
Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ 

7632 Pécs, Apáczai Csere János Körtér 1. 

2. 
Pollack M. Kollégium 
befizetőhely 

30/850 6482 
Pécsi Pollack M. Szakközépiskola Kollégiuma  

7621 Pécs, Jókai u. 8.. 

3. Kodály Kollégium befizetőhely 30/845 6697 
Pécsi Kodály Z. Kollégium 7624 

Pécs, Kodály Z. u. 20/A. 

4. Türr I. u. befizetőhely 30/850 6453 Pécsi Hajnóczy J. Kollégium 
7633 Pécs, Türr I. u. 2. 

 

5. Komlói u. befizetőhely 30/845 6713 
Pécsi Meszesi Általános Iskola 

7629 Pécs, Komlói u. 58. 

Egyéb kérdés/ügyintézés esetén hívja a PEK Közétkeztetési Osztály étkeztetéssel kapcsolatos központi 
telefonszámát: 06 72/ 518-821 vagy látogasson el honlapunkra: www.elszamolohazpecs.hu . 

A nyitvatartási időpontokat honlapunkon, illetve a befizetőhelyeken is feltüntettük. 
(www.elszamolohazpecs.hu)  

Iskolás étkezőink továbbra is diákigazolvánnyal jogosultak az étkezésre, a diákok minden alkalommal, a 
vonalkód leolvasó segítségével tudják igazolni étkezési jogosultságukat.  

 

 

Üdvözlettel: 

Pécsi Ellátó Központ 


