
WESE SziTáR rendszer fogalomtár 
 

A 2015.05.28-i közgyűlés által jóváhagyott 

2015.05.28.       1/1 

 
 
A SziTáR folyamatleírásában használt fogalmak és jelentésük meghatározása (tervezet): 
 
ÁTA Bizottság: Az ÁTA felhasználása ügyében döntést hozó, (a beérkező pályázatokat 
elbíráló) 3 fős szerv. Tagjai: Egyesület elnöke, Egyesületi ügygazda (Szitár vezető) és SZÉK 
elnöke. Az érintett osztály ügygazdája szavazati jog nélkül vesz részt meghívottként. 

 
Átmeneti Támogatási Alap (ÁTA): Az egyesület költségvetésében szereplő keretösszeg 
(„szociális kedvezmény”), amely arra szolgál, hogy szükség esetén átmeneti segítséget 
nyújtson az érintett szülők számára a hozzájárulási díj/vállalási összeg fizetésében. 
 
Családi fix összeg: Egy család által fizetendő fix összeg, mely egy-egy adott tanévre kerül 
meghatározásra. 
 
Egyesületi ügygazda: az egyesület vezetősége által megbízott személy. Összesíti a vállalási 
estek eredményét és összeveti a költségvetés szülői befizetés tételével. 
Az eredményről tájékoztatja a vezetőséget, és vezetőségi döntés alapján az ügygazdákat újabb 
vállalási estek összehívására kéri fel. További feladatai és jogköre a SZITÁR folyamatleírása 
szerint. 
 
Fejlesztési alapba fizetendő fix összeg: egy család által az iskola eszközeinek hosszú távú 
fenntartására és fejlesztésére fizetendő fix összeg, mely egy-egy adott tanévre kerül 
meghatározásra. 
 
Gondviselő: a tanulói jogviszonyba kerülő gyermek hivatalos képviselője, a hozzájárulási díj 
fizetője. 
 
Ügygazda: a csoport/osztály szülői közösségének megbízott tagja, a vállalási est 
összehívásáért és lebonyolításáért felelős személy. További feladatai és jogköre a SZITÁR 
folyamatleírása szerint. 
 
Osztálybizalmi: a csoport/osztály szülői közösségének megbízott, választott tagja. Az 
adminisztrációtól kapott információk alapján folyamatosan figyeli a befizetések vállalás 
szerinti beérkezését. További feladatai és jogköre a SZITÁR folyamatleírása szerint. 
 
Osztály/csoport vállalási díja: vállalási egység szorozva az osztály/csoport létszámával. 
 
Pedagógus kedvezmény: Az összes, tárgyévre vonatkozó szülői vállalásból a pedagógusok 
vállalási támogatására fordítandó összeg, amit a pedagógusok maguk között osztanak szét. 
 
Vállalási egység: a családi fix összegen felül az elvárt szülői vállalások egy gyermekre 
számított havi átlaga. 
 
Vállalási est: az éves költségvetés elfogadása után egy hónapon belül összehívott vagy az év 
közben felhalmozódott hátralék megszüntetését célzó, osztály/csoport szintű szülői 
összejövetel, ahol az ügygazda és az óvónő/osztálytanító/osztálykísérő közreműködésével a 
szülők családonként megadják vagy módosítják a költségvetési tárgyévre vonatkozó 
összegszerű vállalásaikat. További szabályozások a SZITÁR folyamatleírása szerint. 
 


