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Jegyzőkönyv 
a 2019. március 11-én 16,00 órakor a BGSzC II: Rákóczi Ferenc Közgazdasági 

Szakgimnáziumának 109-es termében megtartott II: Rákóczi Ferenc Közgazdasági Alapítvány 
kuratóriumi üléséről 

Jelen vannak:  Seidler Gizella a kuratórium elnöke, 
 Elsholtzné Breznai Márta a kuratórium alelnöke, 
 Esősiné Bitó Andrea kuratóriumi tag 
 Dr. Pusztai Katalin kuratóriumi tag  
 Németh Gyöngyi gazdasági ügyintéző 
 Kissné Komiszár Krisztina mb. igazgató 
 Hegybányai Ildikó testnevelő tanár 
 Dr. Korondánné Sájer Zsuzsa informatika tanár 
 Szenes Tamás gondnok 

A jegyzőkönyvet Seidler Gizella vezette. 

A kuratóriumi ülés napirendi pontjai a következők voltak: 

 Az alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának, megtárgyalása, elfogadása  

 Az alapítvány megjelenítése a honlapon (Bemutatkozás, 1%, a vagyon felhasználásról 
beszámolás, stb).  

 Az adó 1%-ának megszerzésére törekvés 

 Az alapítvány jelenlegi anyagi helyzete  

 Az alapítvány leltára  

 Németh Gyöngyi év végére történő lemondásának megbeszélése, helyettesének 
keresése  

 Tájékoztatás az elmúlt időszakban beérkezett kérelmekről, a kérelmek elbírálása  

 Ötletelés, hogy hogyan lehetne növelni az alapítvány vagyonát 

 A jövőben a kérvények elbírálásának rendje 

Seidler Gizella elnök köszöntötte a megjelenteket és ismertette a napirendi pontokat, 

valamint tájékoztatta a kuratóriumot, hogy miért szükséges a meghívott személyek 

részvétele. Javasolta, hogy elsőként a Szervezeti és Működési Szabályzatot tárgyalják meg.  
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Dr. Pusztai Katalin: Kifejtette, hogy szerinte nincs szükség SZMSZ-re, mert az nem is kötelező 

és felesleges önmagunkat ennyire beszabályozni. Úgy gondolja, hogy az Alapító Okirat is 

tartalmazza a főbb szempontokat. Felhívta a figyelmet, hogy ha mégis szavazásra kerül az 

SZMSZ, akkor az SZMSZ tervezetében szereplő utolsó mondatot változtatni kell a 

következőkre, mert helytelen évszám szerepel benne: „Jelen Szervezeti és Működési 

Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

alapján kell eljárni.” 

Seidler Gizella: Megköszönte Dr. Pusztai Katalin véleményét, kiegészítését, majd szavazásra 

bocsátotta a II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Alapítvány Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadását, természetesen a módosítással együtt.  A kuratórium tagjai 3 igen 

és egy nem szavazattal a szabályzatot elfogadták. Így az SZMSZ a mai nappal hatályba lépett. 

Német Gyöngyi: beszámolt az Alapítvány jelenlegi gazdasági helyzetéről. Ismertette, hogy 

jelenleg az alapítványnak 1.775.498.- forintja van, amelyből 400.000.- Ft az alapítványi 

törzstőke. Felhívta a figyelmet, hogy az 1%-ból befolyt, és még fel nem használt összeget 

(119.757.-Ft) év végéig el kell költeni.  

Seidler Gizella: Ismertette a gazdasági ügyintéző kérését, mely az év végére történő 

felmondásáról szól. Az kuratórium nevében sajnálattal tudomásul vette a gazdasági ügyintéző 

döntését. Ígéretet tett a kuratórium nevében, hogy igyekszik mihamarabb megtalálni a 

megfelelő utódot, hogy legyen idő az anyagok átadására. Az utód megtalálásában Németh 

Gyöngyire és a kuratórium tagjaira is nagyban számít. 

Esősiné Bitó Andrea: Jelezte, hogy lehetséges, hogy tud olyan céget, akik az előzőekhöz 

hasonló minimális díjért elvállalják az alapítvány könyvelési munkálatait. 

Elsholtzné Breznay Márta vállalta, hogy intézi a Cégkapuval kapcsolatos ügyeket. 

Seidler Gizella: Felkérte a kuratórium tagjait és a meghívottakat, hogy az Alapítvány leltárát 

beszéljék át.  Hegybányai Ildikó javaslatára néhány kisértékű sporteszköz selejtezésre került, 
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hiszen azok az évek folyamán elhasználódtak. Bekerült a leltárba a 405-ös terem 20 db 

számítógépe és monitora. 

Szenes Tamás: Ígéretet tett, hogy a BGSZC-nél rendezi a 402-es terem számítógépeinek ügyét. 

Tévesen a gépek a BGSZC leltárába kerültek. 

Seidler Gizella: Felkérte Dr. Korondánné Sájer Zsuzsanna informatika tanárt, hogy az iskola 

honlapján tegye közzé az Alapítvány dokumentumait, valamint a kuratórium bemutatkozó 

levelét.  

Dr. Korondánné Sájer Zsuzsa: elmondta, hogy a 402-es és 405-ös teremre kitette a táblát, 

amely tartalmazza, hogy a termeket az Alapítvány szerelte fel a gépekkel. Megígérte, hogy a 

számítógépeken is elhelyezi a tulajdonról szóló matricát, hogy ezzel is elkerüljük, hogy 

esetlegesen tévesen kerüljön a BGSZC leltárába.  

Dr. Pusztai Katalin: javasolta, hogy figyeljük a pályázati lehetőségeket, mert sok olyan pályázat 

van, amire iskola nem, de alapítvány pályázhat, és esetlegesen ezzel is segítséget tudnánk 

nyújtani az iskolai munkában. 

Kissné Komiszár Krisztina: Elmondta, hogy az osztályfőnököket tájékoztatta az 1% 

fontosságáról, és kérte, hogy értesítsék erről diákjaink szüleit is. Javasolta, hogy a 9. évfolyam 

beiratkozásánál is vegyen részt a kuratórium, hiszen személyes bemutatkozással talán a 

szülőket is tudnánk ösztönözni az alapítvány támogatásáról. 

Hegybányai Ildikó: Örömmel üdvözölte, hogy meghívást kapott a kuratóriumi ülésre, úgy véli, 

hogy az új kuratóriummal talán nyitottabbá válik az alapítvány munkája. Így akkor ő is szívesen 

közvetíti a szülök és kollégák felé a kuratórium kérését. 

Seidler Gizella: Ismertette az alapítványhoz közben beérkezett támogatási kérelmet: Bujdosó 

Tímea a cserediákok koordinátora 10.000.- Ft-ot kért a texasi diákok vendéglátására. A 

kuratórium egyhangúlag elfogadta és a kifizetést javasolta. 
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Seidler Gizella elnök megköszönte a jelenlévők aktív munkáját, sok sikert kívánt az alapítvány 

további munkájához. Kérte Kissné Komiszár Kriszta igazgató asszonyt, hogy lehetőség szerint 

tájékoztassa a tantestületet a mai értekezleten elhangzottakról, az alapítvány vagyoni 

helyzetéről, remélve, hogy így a kollégák és rajtuk keresztül a szülők is, tanulók is 

tájékozottabbak lesznek az alapítvány munkájáról. Ígéretet tett, hogy a kuratórium ülései a 

jövőben is nyilvánosak lesznek, az ülésekről a honlapon bárki tájékozódhat. 

Kérte Dr. Korondánné Sájer Zsuzsát, hogy az iskolai honlapra a kért dokumentumokat mielőbb 

helyezze el.  

Több hozzászólás nem lévén az értekezletet bezárta. 

K.m.f. 

 Seidler Gizella  sk. Elsholtzné Breznai Márta sk. 
 elnök, jegyzőkönyvezető  alelnök 

 Esősiné Bitó Andrea sk. Dr. Pusztai Katalin sk. 
 tag  tag 

 

A jegyzőkönyv hitelesítője:  

 Hegybányai Ildikó sk. 
 testnevelő tanár 


