
BUDAPEST XX. KERÜLET PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 

ÁLTAL KIBOCSÁTOTT HAVI BÉRLETI DÍJ SZÁMLÁK FIZETÉSI MÓDJAI 
1.) Tájékoztatjuk, hogy a kibocsátott számláink bal felső részében található Önkormányzatunk Raiffeisen Banknál vezetett bankszámlaszáma. 

Kérjük, banki fizetés esetén szíveskedjen ellenőrizni, hogy az Ön havi számláján szereplő, alábbi bankszámlaszámot adta-e meg a banknak: 

a. Lakásbérlettel kapcsolatos számlák kiegyenlítéséhez:      12001008-01510331-01700008 

b. Helyiség-, Telek-, Föld-, Közterület bérlettel kapcsolatos számlák kiegyenlítéséhez: 12001008-01510331-00100003 

2.) Nem szükséges begépelni a KS-sel kezdődő teljes számlaszámot, elegendő a számla éve és a perjel utáni összes (!) számjegy pontos 

feltüntetése. Ez több számla egyidejű utalásakor hasznos, mert a megadható karakterek száma bankonként eltérő lehet. 

Pl.: KS-735836S-2020/6097 számlaszám esetén elegendő a 2020/6097 rövidített számlaszám pontos megadása. 
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