
KEDVEZMÉNYES NYARALÁSI LEHETŐSÉG ZAMÁRDIBAN 

I. kerületi GYERMEKES CSALÁDOK részére az Önkormányzat üdülőjében 

IDŐPONTOK:   I. turnus: 2016. augusztus 2. – augusztus 8.  
                       II. turnus: 2016. augusztus 9. – augusztus 15.  

 
A szállás térítési díja a 18. életévüket betöltött jogosultak számára: 2 220 Ft/fő/6 éjszaka 
 
Az étkezés és az utazás önköltséges.  

 
Jelentkezés feltétele:  

 a család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az 71 250 Ft-ot.  
 I. kerületi állandó lakcímmel rendelkeznek (a jelentkezés előtt legalább 1 évvel)  

Jogosultság igazolása:   
 személyazonosító igazolvány + lakcímkártyák + TAJ kártyák 
 jövedelemigazolás 
 gyermekek születési anyakönyvi kivonata (új jelentkező esetén)  

Jelentkezés helye:  
 csak személyesen a Budavári Önkormányzat Szociális és  
                                      Gyermekjóléti Szolgáltatási Központban                    
                                      1012 Budapest Attila út 89. szám alatt 

(érdeklődni lehet a 356-8363, 356-9599 telefonszámokon) 

Jelentkezés ideje: 2016. május 9. – május 20. között 
                          Hétfőtől csütörtökig 9- 17 óráig, pénteken 9 - 13 óráig 

A jelentkezési lap a www.budavar.hu és www.budavarszk.hu honlapról is letölthető és kitölthető 

 

 

KEDVEZMÉNYES NYARALÁSI LEHETŐSÉG ZAMÁRDIBAN 

I. kerületi NAGYCSALÁDOS EGYESÜLETI tagok (három vagy több gyermeket nevelők) 

részére az Önkormányzat üdülőjében 
IDŐPONTOK: 

I. A   18 év alatti gyermekes nagycsaládosok részére  

2016. augusztus 17. – augusztus 23.  
II. A 18 év feletti nappali tagozaton tanuló gyermekes nagycsaládosok részére    

2016. augusztus 24. – augusztus 30.  

A szállás térítési díja a 18. életévüket betöltött jogosultak számára  2 220 Ft/fő/6 éjszaka 

Jogosultság igazolása:   
 lakcímkártyák+ TAJ kártyák  
 nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a szülő a saját háztartásában neveli 3 vagy több 18 év 

alatti gyermekét, továbbá az Egyesület képviselőjének hiteles igazolását, hogy a 

jelentkező az Egyesület tagja, 
 nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a szülő a saját háztartásában neveli 3 vagy több 18 év 

feletti gyermekét, az Egyesület képviselőjének hiteles igazolását, hogy a jelentkező 

az Egyesület tagja, továbbá a gyermek nappali tagozatos jogviszony igazolását.  

 
Jelentkezés helye: csak személyesen a Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgáltatási Központban 1012 Budapest Attila út 89. szám alatt.  
                    (érdeklődni lehet a 356-8363, 356-9599 telefonszámokon) 

Jelentkezés ideje: 2016. május 9. – május 20. között 
Hétfőtől csütörtökig 9 - 17 óráig, pénteken 9 - 13 óráig 

A jelentkezési lap a www.budavar.hu és www.budavarszk.hu honlapról is letölthető és kitölthető 

 

 

http://www.budavar.hu/
http://www.budavarszk.hu/
http://www.budavar.hu/
http://www.budavarszk.hu/


KEDVEZMÉNYES NYARALÁSI LEHETŐSÉG ZAMÁRDIBAN 

I. kerületi IDŐSEK, NYUGDÍJASOK részére az Önkormányzat üdülőjében 
 

    I. turnus (10 éjszaka): 2016. június 8. – június 16.  
    II. turnus (9 éjszaka): 2016. szeptember 1. – szeptember 9.  
 

     A szállás térítési díja  

  kedvezményre jogosultaknak 3 700 Ft/ fő/8 éjszaka  

 a kerületi nyugdíjasoknak 10 000 Ft/fő/8 éjszaka  
    Az étkezés és az utazás önköltséges.  
   Jogosultság igazolásához szükséges:  

 kerületi állandó bejelentett (a jelentkezéskor legalább 1 év óta meglevő) lakóhely 
igazolása 

 öregségi nyugdíj vagy rokkantsági ellátás igazolása 
 személyazonosító igazolvány + lakcímkártya + TAJ kártya 
 jövedelemigazolás – utolsó havi nyugdíjszelvény 
 egészségi állapotot igazoló orvosi szakvélemény 

 
Kedvezményre jogosult, akinek az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 99 750 Ft –ot. 

 
Jelentkezés ideje: 2016. május 9. - május 20. között 

 

Jelentkezés helye: csak személyesen 
I. sz. Idősek Klubjában 1015 Bp. Hattyú u. 16. 

Hétfőtől csütörtökig 9-16 óráig, pénteken 9-12 óráig. 
(érdeklődni lehet a 201-9735 telefonszámon) 

 

 

 


