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Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület 

 
 

Az egyesület szervezete, valamint a Szülői Munkaközösség segélyalapot 

hoz létre, melyet az egyesület kuratóriuma, kezel. Az alap helye az 
egyesület cégbíróságon bejegyzett székhelye. 

A segélyalappal kapcsolatos adminisztratív feladatokat az egyesület 
elnöksége végzi. 

 
 

A segélyalap pénzügyi alapja 

 
A segélyalap pénzügyi fedezetét a segélyalap javára befizetett 
támogatások, valamint a befizetett tagdíjak elkülönítve kezelt 10%-a 

biztosítják. 
 

A segélyalap felhasználása 

 
A segélyalap kizárólag e szabályzatban rögzített célra és esetekben 

használható fel. 
A segélyalapból kizárólag a Református Gimnázium aktív tanulói, illetve  

közeli hozzátartozója, a gimnázium tanulójának iskoláztatása, ill. ezt 
megalapozó megélhetésének rendkívüli mértékű és váratlan 

ellehetetlenülése esetén részesülhet. 
 

A segélyalap támogatására kérelem adható be, a szabályzatban leírt 
módon. A támogatás odaítéléséről indokolt esetben ajánlás alapján az alap 

kezelője felkérésére hozható támogatási döntés. 
 

A kérelem benyújtója a tanuló, ill. közeli hozzátartozója lehet. 
Ajánlást a gimnázium tanára, az SZMK tagja, az egyesület tagja, vagy a 

Szentendrei Református Egyházközség lelkésze adhat be. (A két forma 

elnevezése a továbbiakban: kérelem.) 
 

A kérelem nyomtatott formában az érintett tanuló osztályfőnökéhez 
nyújtható be.  

A kérelem további formai megkötést nem tartalmaz, de világosan ki kell 
tűnnie belőle a támogatás megalapozottságának. A kérelemhez annak 

megalapozottságát alátámasztó nyilatkozatot kell mellékelni a család 
jövedelméről és állandó kiadásairól. A kérelemhez a Szülői Munkaközösség 

csatol további véleményt. Ettől abban az esetben lehet eltekinteni, ha az 
ajánló maga az SZMK, ill. annak vezetője.  
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Döntéshozatal 
 

A segélyalaphoz érkezett kérelemről az alábbi rend szerint kell döntést 

hozni. 
 

 A döntéshozatalban részt vesz az alapot kezelő egyesület elnöke, titkára 
és pénztárosa, az SZMK vezetőségének megbízásából 1-3 vezetőségi tag , 

az iskolavezetés képviselője, és az iskola GYIV-felelőse. A döntésről írásba 
foglalt határozatot kell hozni. A döntéshozók határozatukat zárt ülésen, 

nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozzák meg. Szavazategyenlőség 
esetén az iskolavezetés képviselőjének szavazata dönt. A zárt ülés 

tartalma, jegyzőkönyve a személyiségi jogok védelme érdekében nem 
nyilvános. Abba csak jogszabály alapján feladatukat végző a hivatalos 

szervek tekinthetnek bele. 
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a határozathozatalt 

követően nem módosítható. 
 

A döntéshozatalra az egyesület titkárának minden beadott kérelmet elő 

kell terjesztenie. A döntéshozók fenntartják azt a jogot, hogy hiányos, 
nem kellő indokolással benyújtott, kérelmet érdemi vita nélkül elutasítsák.  

 
A segélyalapból támogatás a fentiektől eltérő módon nem nyújtható. 

 
A segélyalap felhasználható: 

 
- rendkívüli halál esetén, 

- hosszantartó betegség esetén, 
- szülők tartós munkanélkülisége esetén, 

- vagy egyéb, a segélyalap odaítéléséről döntést hozók által indokoltnak 
tartott rendkívüli esetben 

 
Támogatható célok: 

 

- temetkezési támogatás 
- étkeztetés támogatása 

- iskolai felszerelés beszerzésének támogatása 
- továbbá azon célok, amelyek a tanuló iskoláztatási, lakhatási 

körülményeiben váratlanul bekövetkezett, a taníttatást ellehetetlenítő ok 
elhárítására, vagy mérséklésére irányul 
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A segélyezés módja 

 

  
- Szülői, vagy tanári jelzés esetén személyes kapcsolatfelvétel a GYIV 

felelőssel 

- Egyeztetés az osztályfőnökkel 

- Családlátogatás az osztályfőnökkel 

- Kérelem, ill. ajánlás beadása 

- Osztályfőnök-GYIV-felelős ajánlása alapján dönt a bizottság 
A segélyalapból nyújtható támogatás egyszeri, egyösszegű, pénzbeli 

támogatás. 
 

 
Záradék 

 
Jelen szabályzatot az Egyesület elnöksége a Szentendrei Református 

Gimnázium Szülői Munkaközössége javaslata alapján, a 2012. február 23-
án megtartott ülésén megvitatta és elfogadta. 

 
A Szabályzatot az Egyesület Közgyűlése, a 2012. február 29-én megtartott 

ülésén jóváhagyta. 
 

 

Intézkedések megszűnés esetén 
 

Abban az esetben, ha a segélyalapba befolyó pénzalap éves bruttó 
összege két egymást követő évben 30.000.- Ft alá csökken, az alap 

megszűnik. 
Megszűnik a segélyalap abban az esetben is, ha azt a segélyalapot 

működtető egyesületi vezetőség, az SZMK vezetősége és az iskola 
vezetése egyhangú határozattal így dönt. Ez utóbbi esetben a 

döntéshozók teljes egyetértése szükséges. (100%) 
Megszűnés esetén az alap pénzmaradványát a Szentendrei Református 

Gimnázium diákjóléti céljaira kell fordítani. 
 

 
Szentendre, 2012. február 29. 

 

 
 

…………………………………  ….……………………….  ……….…….………… 
dr. Szemán Felicitász  Bokor György      Földi János 
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