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Javaslat 

 

 

I. fejezet - Alapvető rendelkezések  

1. A Galántai Kodály Zoltán Gimnázium mellett működő Szlovákiai Magyar Szülők 

Szövetsége (a továbbiakban csak Szövetség) polgári szövetség a polgári társulásokról szóló 

83/1990 Tt. Számú törvény (a későbbi módosítások szerinti szerkesztésben) alapján.  

2. A Szövetség megnevezése: Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége – Kodály Zoltán 

Gimnázium (Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Gymnáziu Zoltána Kodálya)  

3. A Szövetség székhelye: Kodály Zoltán Gimnázium Galánta  

4. A Szövetség tárgyalási nyelve a magyar nyelv  

5. A Szövetség pecsétje: Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége – Kodály Zoltán Gimnázium 

(Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Gymnáziu Zoltána Kodálya)   

 

II. fejezet - A Szövetség jellege és helyzete  

1. A Galántai Kodály Zoltán Gimnázium mellett működő Szlovákiai Magyar Szülők 

Szövetsége a szülők és a bírósági határozattal a gyerekek nevelésére kijelölt törvényes 

képviselők szövetsége. 

 2. A Szövetség a jogviszonyokban a saját nevében lép fel és gyakorolja a szabályzatból 

adódó jogait és kötelességeit, kezeli saját vagyoni ügyeit és viseli az említett viszonyokból 

eredő felelősséget. 

3. Az iskolában a Szövetség a megalakításáról hozott azon határozat alapján jött létre, amelyet 

a Szövetség alakuló gyűlése jóváhagyott, az alakuló gyűlés dátumával.  

4. A Szövetség meghatározatlan időre alakult. 

5. A Galántai Kodály Zoltán Gimnázium mellett működő Szlovákiai Magyar Szülők 

Szövetsége tagja Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége országos szervezetének. 

 

III. fejezet - A Szövetség küldetései és feladatai 

1. A Szövetség küldetése: 

a. támogatni az anyanyelvű oktatást és nevelést, 

b. együttműködni az iskola pedagógusaival a gyermek oktatása és nevelése során  

2. A Szövetség összegyűjti a szülök kérdéseit, véleményét és javaslatait, észrevételeit és 

kérelmeit a gyermekek iskolai oktatásával és nevelésével kapcsolatosan, és részt vállal ezek 

megoldásában.  

 

IV. fejezet - A Szövetség szervezete és szervei 

1. A szövetségnek tagja minden szülő ill. törvényes képviselő, akinek a gyermeke a Kodály 

Zoltán gimnázium diákja. A Szövetség választott szerveinek tagjai azon szülők közül 

kerülnek megválasztásra, akik a Szövetség tagjai. A Szövetség szervei határozatképesek, ha 

jelen van a tagoknak több, mint a fele. Amennyiben ez a feltétel nem teljesült, az elnök 

feloszlatja a gyűlést és rendkívüli gyűlést hív össze, amelyen a határozatképességnek nem 

feltétele a jelenlevő tagok létszáma. A szerv döntése elfogadottnak számít, ha mellette 

szavazott a szerv jelenlévő tagjainak több mint a fele.  

2. A Szövetség belső szervezetét és szerveit alkotják:  

            Össz-szülői értekezlet   

a Szülői Szövetség vezetősége  

a Szövetség vezetőségének választott tisztségviselői: 

elnök, alelnökök, az ellenőrző bizottság tagjai, jegyzőkönyv-vezető, 

pénztáros. 

 



V.  Össz-szülői értekezlet 

1. A Szövetség legmagasabb szerve az iskolában az össz-szülői értekezlet, amelyet 

a szövetség tagjai alkotnak.  

2. Az össz-szülői értekezlet:  

- megválasztja az ellenőrző bizottság tagjait, az iskolai Szövetség képviselőjét a 

Szövetség területi tanácsába, a szülők képviselőjelöltjeit a Pro Litteris alapítvány 

kuratóriumába. Ezen képviselőkre a szövetség vezetősége tesz javaslatot, ezen felül bárki 

tehet javaslatot ezen funkciók betöltésére, aki tagja a szövetségnek és jelen van az 

értekezleten. Továbbá megválasztja a szülők képviselőit az Iskolatanácsba, az ide vonatkozó 

hatályos törvények értelmében, 

- jóváhagyja az iskolai Szövetség költségvetését és annak módosítását, 

- meghatározza a tagsági díj nagyságát, 

- jóváhagyja az évi munkatervet, 

- jóváhagyja az iskolai Szövetség szabályzatát és a szabályzat módosítását, 

- évente egyszer meghallgatja az ellenőr beszámolóját és állást foglal vele 

kapcsolatban, 

- jóváhagyja az iskolai szövetség tagságát az országos szervezetben, 

- évente egyszer meghallgatja az Iskolatanács szülői tagjának beszámolóját az 

iskolatanács munkájáról és állást foglal vele kapcsolatban, 

- évente egyszer meghallgatja a Pro Litteris alapítvány ügyvezető igazgatójának 

beszámolóját és állást foglal vele kapcsolatban. 

3. Az össz-szülői értekezlet rendszerint félévente, illetve szükség szerint ülésezik. Az össz-

szülői értekezletet az elnök vagy az alelnök hívja össze, a jóváhagyott munkaterv alapján 

vagy a Szövetség vezetőségének határozata alapján. 

  

VI. Vezetőség 

1.   A Szövetség vezetősége az össz-szülői értekezlet kezdeményező és végrehajtó szerve . A 

Szövetség vezetőségének tagjait a tanév első osztályszülői értekezletén választják meg egy 

évre, rendszerint szeptember végéig, osztályonként legalább két legfeljebb négy tagot.  

2. A Szövetség vezetősége a saját tagjai közül elnököt, 1. és 2. alelnököt, pénztárost és 

jegyzőkönyv-vezetőt választ. Az elnök, alelnökök és a pénztáros megbízatása egy évre szól. 

A választás módját külön választási szabályzat szabályozza, ami része az alapszabályzatnak. 

A Szövetséget külső kapcsolataiban a Szövetség elnöke képviseli. Jelenléte hiányában a 

szövetséget az alelnökök képviselik a fent nevezett sorrendben. 

3. A vezetőség rendszerint havonta egyszer illetve szükség szerint ülésezik.  

Tevékenységével:  

- biztosítja az össz-szülői értekezlet határozatainak teljesítését,  

- együttműködik az iskola vezetőségével és a többi pedagógiai alkalmazottal, akiket 

szükség esetén meghív az ülésre,  

- teljesíti a Szövetség más feladatait az iskolai Szövetség jóváhagyott szabályzata 

értelmében, vagy az össz-szülői értekezletek határozata alapján, 

- tájékoztatja a szülőket az osztályszülői értekezleten a vezetőség munkájáról.  

Az ülést az elnök hívja össze. Amennyiben a tagok egyharmada kérvényezi a rendkívüli ülés 

összehívását meghatározott programpontokkal, úgy az elnök 14 napon belül köteles azt 

összehívni. Amennyiben ez nem történik meg, úgy az alelnök hívja össze a rendkívüli ülést, a 

megnevezett sorrendben ( 1sz. alelnök, majd a 2 sz. alelnök)   

     Az ülésről jegyzőkönyv készül, amit a jegyzőkönyvvezetőn kívül két vezetőségi tag 

hitelesít. A jegyzőkönyv tartalma nyilvános. Amennyiben a jegyzőkönyvvezető nincs jelen a 

jelenlévők maguk közül választanak jegyzőkönyvvezetőt. 

  

VII. fejezet - A tagok jogai és kötelességei 

1. A Szövetség tagjainak jogukban áll:  

- megválasztani a Szövetség szerveit,  

- választottnak lenni a Szövetség szerveiben,  



- a Szövetség közvetítésével véleményt mondani az iskola munkájáról, 

kezdeményezéseket, javaslatokat előterjeszteni,  

- tájékozódni, hogyan érvényesülnek az iskola munkájában ezek az ötletek, javaslatok, 

észrevételek. 

2. A Szövetség tagjai kötelesek a tagdíjat befizetni, betartani az iskolai Szövetség 

szabályzatát.  

 

IX. fejezet - Gazdálkodás 

1. A Szövetség bevételeit képezik a tagdíjak, a Szövetség rendezvényeinek hozamai, 

vagyonának hozama, a tagoknak a kötelező hozzájárulások keretét meghaladó önkéntes 

adományai, a természetes és jogi személyek vagy más alanyok célirányos hozzájárulásai és 

ajándékai, a természetes és jogi személyek adójának 2%-a.  

3. A tagdíjakat az adott év októberének utolsó munkanapjáig kell befizetni, ha az öszz-szülői 

értekezlet nem határoz másként.  

4. A természetes és jogi személyek vagy más alanyok célirányos hozzájárulásai és ajándékai 

külön jegyzékbe kerülnek nyilvántartásra. Az állandó értékű tárgyakat a leltárkönyvbe jegyzik 

be. A vagyon leltározására évente egyszer kerül sor a pénztárosi tisztség átadásakor és a 

pénztár ellenőrzésekor az ellenőrző szervek által, rendszerint az új vezetőség megválasztása 

után.  

5. A pénzeszközök pénzintézetbe kerülnek elhelyezésre folyószámlán.  

Aláírási joggal az elnök, az alelnökök és a pénztáros rendelkezik. A Szövetség pénzeszközei 

el vannak különítve az iskola pénzeszközeitől.  

6. A Szövetség szervei a pénzeszközökkel az elfogadott költségvetés alapján gazdálkodnak.  

7. A Szövetség költségvetését és a költségvetés módosításait az össz-szülői értekezlet hagyja 

jóvá.  

8. A pénzeszközök felhasználásának rendszeres figyelemmel követése a fizetési bizonylatok 

és a pénzügyi naplóba történt bejegyzések alapján történik. A pénztáros rendszerint az össz-

szülői értekezleten tart beszámolót, a tanács ülésein beszámol az aktuális pénzügyi helyzetről.  

9. A Szövetség pénzeszközeit és egyéb vagyonát a Szövetség küldetésének és feladatainak 

teljesítésére és a Szövetség tevékenységének biztosítására lehet felhasználni. A célirányos 

hozzájárulásokat az adott célra kell felhasználni. 

10. A költségvetés alapján a pénzeszközök egy részét pályázatokra kell fenntartani. 

A pályázatokat az erre a célra létrehozott nyomtatvány kitöltésével, a vezetőséghez kell 

benyújtani. A pályázat céljának összhangban kell lennie a szövetség küldetésével és 

feladataival. Pályázatot az iskola pedagógusa, diákja vagy szülő nyújthat be. A pályázatok 

a vezetőség határozata alapján kerülnek kifizetésre. A sikeresen pályázó személy a teljesítés 

után legkésőbb 30 nappal, köteles a teljesítésről elszámolni, és az ehhez kapcsolódó pénzügyi 

bizonylatokat a szövetség elnökének vagy a pénztárosnak eljuttatni. 

 

X. fejezet - A Szövetség megszűnése 

1. A Szövetség a Szövetség összülői értekezletének határozata alapján vagy az iskola 

megszűnésével szűnik meg.  

2. A Szövetség megszűnésekor az össz-szülői értekezlet előkészíti a Szövetség vagyonjogi 

felszámolását, amikoris főként  

- biztosítják a Szövetség pénzeszközeinek és más vagyonának összpontosítását,  

- biztosítják a Szövetség esetleges kötelezettségeinek és tartozásainak rendezését,  

3. A Szövetség fennmaradó vagyonáról az össz-szülői értekezlet dönt. Ez a vagyon csak 

oktatási és nevelési célokra használható fel. 

 

XI. fejezet - Átmeneti és zárórendelkezések 

1. Az alapszabályzat az össz-szülői értekezlet jóváhagyásával lép életbe. 


