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Alap célja:  

Anyagi (és egyben erkölcsi) támogatásban részesíteni a Julianna Református Általános Iskola 

valamiben különlegesen tehetséges diákjait. 

 

Alap vagyona: 

Az Alap pénze egy elkülönített bankszámlán gyűlik.   

Az Alapot bárki támogathatja tárgyi vagy anyagi adománnyal, felajánlással. 

Az alap tárgyi eszközökkel is gazdálkodhat, és tárgyi eszközök kölcsönadásával, használati 

lehetőségével is támogathatja a diákokat. 

Az Alap vagyona semmilyen más célra nem használható fel. 

 

Alapítás: 

Az Alap működéséről az alapító szabályzatot készít, ettől eltérni csak az alapító, azaz a 

presbitérium engedélyével lehet.  

Az Alap létrehozásáról vagy megszüntetéséről, illetve működésének szabályzatáról a 

Budapest-Fasori Református Egyházközség presbitériuma dönt.  

 

Támogathatók köre:  

A Julianna Református Általános Iskola összes diákja, kivéve az első két évfolyam tanulóit, 

felekezeti, gyülekezeti hovatartozás nélkül. Azonos elbírálás esetén előnyben részesülnek a 

református, illetve a fasori gyülekezetbe járó diákok. 

Egy támogatási periódusban legfeljebb 7 diák támogatható. 

 

Mire adható? 

Mindenféle tehetség kibontakozásának előmozdítására: legyen az természettudományi 

ismeretek (matematika, fizika, kémia, biológia stb.), vagy humán tudomány (történelem, 

irodalom, nyelv, stb.), vagy művészi tehetség (képzőművészet, zene, színház, fotó stb.) vagy 

sport. 

Ez az Alap nem szociális intézmény, a támogatást megítélő bizottság a szociális 

rászorultságot nem veszi figyelembe, csupán a tehetség alapján dönt. 

 

A támogatás odaítélése:  

A támogatást az alapító által e célra létrehozott zsűri, bizottság ítéli oda egyhangú döntéssel 

évente egy alkalommal: áprilisban. 

A zsűrinek a Julianna iskola osztályfőnökei vagy a tanulókat tehetséggondozásban részesítő 

szaktanárok, edzők tesznek javaslatot a diákjaik közül minden év március 31-éig.  

A támogatásra való jelentkezés az iskola honlapján közzétett adatlap kitöltésével és 

benyújtásával lehetséges, melyhez mellékelni kell a tanuló elért eredményeit igazoló 

dokumentumokat és ajánlásokat (oklevelek, fotók, szaktanári, edzői ajánlások stb..)  

Az Alap döntéseit – a támogatott diákok körét, nevét az iskola hirdetni köteles. 

 



A támogatás mértéke:  

A támogatás mértékéről a bizottság dönt, teljes szabadsággal.  

Egy tanuló juliannás évei alatt több alkalommal is támogatható. 

Az egy döntéssel odaítélhető támogatások összegkerete tanévenként legfeljebb 250.000 Ft. 

Egy diáknak, egy alkalommal maximum 80 ezer forint ítélhető oda.  

 

Elszámolás: 

A támogatott diákok szüleinek az adott naptári év december 15-éig számlákkal el kell 

számolniuk, hogy mire költötték az odaítélt összeget.  

Olyan diák nem támogatható, aki korábbi támogatásával nem számolt el.  

Azok a diákok, akik művészeti tehetségük révén jutnak támogatáshoz, az adott támogatási 

periódusban kötelesek bemutatni tudásukat az iskolában-gyülekezetben (hangverseny, 

kiállítás, egyéb produkció), ezek létrehozásában az iskola köteles a diákoknak segítséget 

nyújtani. 

Azok a diákok, akik tárgyi eszköz-támogatásban részesültek, kötelesek szintén számot adni 

arról, mire, hogyan, hányszor használták a kölcsönkapott eszközt. 

 

Gazdálkodás: 

Az Alap gazdasági ügyeiért a Budapest-Fasori Református Kollégium mindenkori gazdasági 

vezetője a felelős, ő a számla kezelője is, és egyben a támogatást odaítélő bizottságnak is 

tagja. Évente egyszer köteles a gyülekezet presbitériuma előtt a gazdálkodásról beszámolni. 

Az Alap gazdálkodásába a presbitérium bármikor betekinthet.  

A bankszámlán gyűlő összegeket időről-időre célszerű és kötelező lekötni, hogy kamatozzon. 

A támogatás kézhezvételére a támogatott tanuló szülei vagy gondviselői jogosultak.  

A támogatás az iskola pénztárában vehető át. Az elszámolás szintén a pénztárban történik. 

 

A zsűri: 

A zsűri tagjait az Alapító, azaz a Budapest-Fasori Református Egyházközség presbitériuma 

nevezi ki, a mandátumuk 5 évre szól, ezután automatikusan lejár, és új választás következik. 

A tagság meghosszabbítható. A tagok bármikor visszahívhatók. A zsűri évente egyszer 

ülésezik és hozza meg döntéseit. Határozatképes, ha a hét tagjából legalább négyen jelen 

vannak. A zsűri elektronikus levelezés vagy online konferencia útján is tanácskozhat és 

hozhat döntést. 

 

Tagjai: 

- a Budapest-Fasori Református Kollégium mindenkori gazdasági vezetője 

- a Budapest-Fasori Református Egyházközség és Kollégium intézményi lelkésze 

- a Budapest-Fasori Református Egyházközség kollégiumi gondnoka 

- a Julianna Református Általános Iskola három pedagógusa, akiket az iskola igazgatója 

delegál a bizottságba, közülük kerül ki a zsűri elnöke, aki felelős a zsűri 

összehívásáért, a lehetőség hirdetéséért, valamint az adatlapok begyűjtéséért – ő 

működteti az Alapot, és ügyel jelen szabályzat betartására. 

- a Budapest-Fasori Református Egyházközség presbitériumának delegáltja a gyülekezet 

tagjai közül 

 

 

Budapest, 2020. május 21. 

A Budapest-Fasori Református Egyházközség Presbitériuma,  

Devich Márton főgondnok 

 



 


