Gazdasági Ellátó Szervezet
cím: 1192 Budapest, Ady Endre út 7.
telefon: (06-1) 3474-605
e-mail: gesz@kispest.hu

Tisztelt Szülők!
Az ebédbefizetéssel kapcsolatos ügyintézést rendje 2021.01.01-től megváltozik. Az
ezzel kapcsolatos feladatokat a Gazdasági Ellátó Szervezet munkatársai látják el minden
iskolában.
A zökkenőmentes átállás érdekében, valamint a kialakult járványügyi helyzetre
tekintettel részesítsék előnyben az elektronikusan történő befizetést és ügyintézést. Kérjük,
hogy az elektronikus ügyintézés érdekében regisztráljanak a Lakoma programban!
Ennek módja a következő:
1.az iskolában az ebédbefizetést intéző kollégánktól kapott kóddal a Gazdasági
Ellátó Szervezet honlapjáról a (https://gesz.kispest.hu/) az online ebédbefizetés vagy a
Kispest.hu (https://uj.kispest.hu/) oldalról az intézményi étkezésbefizetésre kattintva a
Lakoma
online
étkezésbefizetés
oldalára
jutnak
(https://lakoma.mexxa.hu/lakoma/indexsz.html)
2.az Új regisztráció gombra kattintva a szükséges adatok megadásával, az iskola
kiválasztásával és az adatkezelési nyilatkozat elfogadásával tudnak regisztrálni.
3. a sikeres regisztrációt követően megnyílik a lehetősége a befizetések,
lemondások elektronikus intézésének.
Az étkezés megrendelése, az étkezési díj befizetése 2021. január 1-től:
1. Minden hónapban 2 munkanapon (7.30-10 óráig) biztosítjuk a lehetőségét az
iskolákban a készpénzes befizetésre. A készpénzes befizetésnél továbbra is
csak a gyerekek hozhatják a kiszámolt térítési díjat. A befizetés pontos
időpontjáról a szokásos módon az iskolákban, illetve elektronikus úton kapnak
tájékoztatást.
2. Online befizetésre a Lakoma programon keresztül van lehetőség. A fizetés
történhet:
a. Bankkártyás fizetéssel egész hónapban megtehetik az étkezési díj
befizetését.
b. Banki átutalással történő megrendelésre minden hónap 1-15-e, a
befizetésre 20.-ig van lehetőség. Az átutalásnál ügyeljenek arra, hogy a
közlemény rovatba tüntessék fel az iskola nevét, a gyermek nevét és
azonosító számát.
Lemondásokkal kapcsolatos ügyintézés 2021. január 1-től:
A lemondások ügyintézése történhet telefonon vagy elektronikus úton e-mailben
vagy a Lakoma programon keresztül. Kérjük Önöket, hogy a biztos és gyors ügyintézés
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érdekében lehetőség szerint válasszák a Lakoma program által nyújtott lehetőséget!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a másnapi ebéd lemondására reggel 9 óráig van
lehetőség!
Az ebédbefizetéssel kapcsolatos ügyintézéssel megbízott munkatársaink
elérhetőségei a következők:
Iskola neve
Kispesti Erkel Ferenc
Általános Iskola
Kispesti
Puskás
Ferenc
Általános
Iskola
Kispesti Móra Ferenc
Általános Iskola és
EGYMI
Kispesti Deák Ferenc
Gimnázium
Kispesti Kós Károly
Általános Iskola
Kispesti
Pannónia
Általános Iskola
Kispesti Bolyai János
Általános Iskola
Kispesti Vass Lajos
Általános Iskola
Kispesti Gábor Áron
Általános Iskola
Kispesti
Eötvös
József
Általános
Iskola

Ügyintéző neve
Curkán Barbara

Elérhetőségei
06/20-382-0064
curkanbarbara@gesz.kispest
.hu

Filep Zoltánné

06/20-382-1631
filep@gesz.kispest.hu

Ladányi Gyula

06/20-382-1602

Pákozdi Krisztina

ladanyigyula@gesz.kispest.h
u
06/20-382-1613
kovacskriszti@gesz.kispest.
hu

Étkezési díjkedvezmények igénybevételéhez szükséges igazoló iratokat és az
igénybevételről szóló nyilatkozatot az ebédbefizetést intéző kollégáknak kell elektronikus
formában, e-mailben elküldeni vagy a készpénzes befizetések alkalmával leadni.
A díjkedvezmények igénybevételével kapcsolatos részletes tájékoztatót, valamint a
nyilatkozatot a Lakoma programból letölthetik.
Együttműködésüket köszönjük!
Zubor Attila
GESZ igazgató
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