TÁJÉKOZTATÓ
az intézményi étkeztetésről
Tisztelt Szülők!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy 2017. május 15-étől elindult az étkezési programunk internetes
felülete, mely a www.gesz20ker.hu honlapon keresztül érhető el. Terveink szerint praktikus
lehetőséget biztosít gyermeke étkezésének elektronikus lemondásához.
A bevezetés gördülékeny kivitelezése érdekében szükség van az Önök együttműködő támogatására is,
ezért az alábbiakban tájékoztatjuk arról, hogy hogyan tudja ezen a lehetőséget igénybe venni.
Az internetes felület bevezetésével kapcsolatos legfontosabb információk és kitöltendő dokumentum:
Az online felület használata előzetes regisztrációhoz kötött, a regisztrációhoz szükséges nyilatkozatot
honlapunkról vagy gyermeke oktatási intézményéből szerezheti be, melyet kitöltve gyermeke oktatási
intézményének gazdasági ügyintézője elektronikus levelezési címére kell eljuttatnia:
Ady Endre Általános Iskola
Tátra Téri Általános Iskola
Hajós Alfréd Általános Iskola
József Attila Általános Iskola
Lázár Vilmos Általános Iskola
Vörösmarty Mihály Általános Iskola
Zrínyi Miklós Általános Iskola
Gyulai István Általános Iskola

sosne.irisz@gmail.com
sosne.irisz@gmail.com
gazdasagis@gmail.com
gazdasagis@gmail.com
lazargazdasagi@gmail.com
vorosmarty37@gmail.com
ckatonane@gmail.com
ckatonane@gmail.com

Az online felületre történő belépés regisztráció után lehetséges. Regisztrációt követően Önnek
lehetősége nyílik a program segítségével gyermeke megrendelt étkezésének lemondására.
Törekvésünk célja, hogy Önök a lehető legkényelmesebben intézhessék gyermekük étkezésével
kapcsolatos teendőiket, bárhonnan néhány kattintással elérve.
Szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy a honlapon tett elmentett módosítások, (a következő napra)
minden nap 9 óráig véglegesítésre kerülnek és az adatok további módosítására egyedi kérés alapján
sincs lehetőség!
Reméljük az online felület bevezetése elnyeri tetszésüket és a továbbiakban egyszerűbbé és
kényelmesebbé tehetjük gyermeke étkezésével kapcsolatos teendőit.

Bp., 2017.05.17.
GESZ

NYILATKOZAT
Online felületre történő regisztrációhoz

Név:
Lakcím:
E-mail cím (olvasható):
Telefonszám:
mint az alábbi kiskorú
Név:
Intézmény:
Osztály:
Lakcím:
törvényes képviselője nyilatkozom, hogy a Pesterzsébet Önkormányzata
GAMESZ által biztosított online felület igénybevételével kívánom intézni
gyermekem által igénybe vett étkezési szolgáltatás lemondását.
Belépés
Az aláírt nyilatkozat alapján a GAMESZ beállítja a Szülő által megadott e-mail címet, majd a
megadott e-mail címre megküldi a belépéshez szükséges azonosítót és jelszót. A jelszó
bármikor megváltoztatható.
Amennyiben több étkezőnél is ugyanaz az e-mail cím van beállítva (többgyerekes szülők),
úgy az összes hozzá rendelt étkező adata láthatóvá válik.
Regisztráció törlése
A regisztráció törlése a Szülő írásbeli kérelmére történik. Automatikusan törlésre kerül a
regisztráció adott év szeptemberében, amennyiben adott Szülőhöz rendelt valamennyi
étkező gyermek a megelőző tanévben elvégezte a 8. osztályt.
Lemondás
A www.gesz20ker.hu honlapon történik a lemondás. A lemondott napok bejelölése után a
Lemondás ikonra való kattintással válik véglegessé a művelet.

A fent leírtakat megértettem, azokkal egyetértek.
Budapest, 201

aláírás

