A GARAY JÁNOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁKJAINAK SZÖVETSÉGE
ALAPSZABÁLYA
(tervezet)
Az egyesület 2016. május napján megtartott közgyűlése módosította az alapszabályt.
A módosítással egységes szerkezetű alapszabály a következő:
A Garay János Gimnázium Öregdiákjainak Szövetsége (a továbbiakban: szövetség) a
szekszárdi Garay János Gimnázium (továbbiakban: gimnázium) azon volt növendékeinek,
tanárainak, pártfogóinak önkéntes társulása, akik elfogadják az egyesület célkitűzéseit,
tevékenységükkel, erkölcsi-anyagi támogatásukkal segítik azok megvalósulását.
A szövetség magát a szekszárdi m. kir. állami főgimnázium volt tanulói iskolatársi
szövetsége jogutódjának tekinti.

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A szövetség neve:

Garay János Gimnázium Öregdiákjainak Szövetsége

2. A szövetség székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9.
3. A szövetség pecsétje: kör alakú, közepén a gimnázium címere, körülötte "Garay János
Gimnázium Öregdiákjaink Szövetsége" felirat található.
4. A szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
II.
A SZÖVETSÉG CÉLJA, FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE
4. A szövetség célja:
-

a gimnázium volt növendékei között az összetartozás, baráti viszony kialakítása,
ápolása, az intézményhez való kötődés elmélyítése, egymás segítése, támogatása;
a gimnázium erkölcsi-anyagi segítése;
rendszeres kapcsolat kialakítása, ápolása a volt növendékek, a volt és jelenlegi tanárok
között.

5. A szövetség céljának elérése érdekében feladatának tekinti:
-

-

a volt növendékek Alma Mater szellemében történő összefogását;
az iskolai múlt és jelen összekapcsolását, az iskolához való kötődés ápolását;
a barátság, összetartozás szellemének erősítését;
az iskolai hagyományok ápolását;
az iskolai közösségformálás segítését;
ösztöndíjak, jutalmak adományozását, hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek
támogatását;
alapítványok létrehozását, meglévő alapítványok támogatását;
a gimnázium ünnepi rendezvényeinek, jeles évfordulóinak szervezésében való
közreműködést (Garay Napokon előadások tartása, centenáriumi ünnepségek
szervezése, stb.);
a létrehozandó iskolai múzeum tárgyi emlékekkel való támogatása.
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III.
A SZÖVETSÉG TAGSÁGA
6. A szövetség rendes tagjai lehetnek:
- az iskola volt növendékei,
- volt és mostani tanárai,
akik egyetértenek a szövetség célkitűzéseivel és elfogadják a szövetség alapszabályát.
7. A tagsági jogviszony a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési
nyilatkozatot a választmányhoz kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől
számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a
tagfelvételről. A választmány határozatát írásban kell közölni a kérelmezővel. A
tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.
8. A szövetség tagjának jogai:
-

részt vehet a szövetség munkájában;
a szövetség közgyűlésén, egyéb rendezvényein részvételi, tanácskozási és szavazati
joggal rendelkezik;
a szövetség valamennyi tisztségére választható, amennyiben vele szemben
jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.
a szövetség irataiba betekinthet,
a szövetséget érintő kérdésekben a tisztségviselőktől, választmánytól, bizottságoktól
kérdezhet, felvilágosítást kérhet;

9. A szövetség tagjának kötelezettsége:
-

a szövetség eredményes működésének elősegítése,
az alapszabályban foglaltak betartása; nem veszélyeztetheti az egyesület céljának
megvalósítását és az egyesület tevékenységét,
a közgyűlés, a választmány döntéseinek betartása, végrehajtása,
tagsági díj befizetése,
lakcíme, illetve annak változása bejelentése a választmányhoz.

10. A tagsági díj évente minimálisan 500.-Ft, mely összegen a közgyűlés az alapszabály
módosítása nélkül is változtathat.
11. A szövetségi tagság megszűnik:
-

a tag halálával;
kilépéssel, melyet a választmánynál írásban kell bejelenteni;
a tag kizárásával.

12. A tagsági jogviszonyát a tag a szövetség választmányához címzett írásbeli
nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a
nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.
13. A választmány nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai
közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát
súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.
Kizárható a tag akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A
tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat
hónapos mulasztás elteltét követően a választmány írásban – igazolható módon,
póthatáridő tűzésével és a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék
teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.

3

14. A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére a választmány
folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot a választmány ülésére igazolható módon meg kell
hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő
távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen
biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is
képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és
indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló
tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A
választmány a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30
napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.
A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú választmányi határozat ellen, a kézbesítéstől
számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A közgyűlés a
fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül
írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.

IV.
A SZÖVETSÉG SZERVEZETE
15. A szövetség szervei:
-

közgyűlés,
választmány,
ellenőrző bizottság.
Közgyűlés

16. § A szövetség legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, amely a
szövetséget érintő minden kérdésben dönthet.
17. § A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
-

az alapszabály megállapítása, módosítása;
a választmány-, az ellenőrző bizottság tisztségviselőinek, tagjainak megválasztása, a
tisztségviselők visszahívása;
a tagsági díj meghatározása;
a szövetség megszűnéséről, a meglévő vagyon sorsáról való döntés,
az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről
szóló jelentésének – elfogadása,
döntés a tagdíj összegéről és esedékességéről,
a szövetség éves költségvetésének elfogadása,
olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a szövetség saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt,
a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és más egyesületi
szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,
minden olyan döntés, amit a jogszabály a legfőbb szerv hatáskörébe utal.

18. A közgyűlés lehet rendes, vagy rendkívüli.

4

19. A rendes közgyűlést a választmány évente, legkésőbb május 31. napjáig hívja össze.
20. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:
-

ha a tagok legalább 1/3-a írásban - az ok megjelölésével - kéri;
ha a törvényességi felügyeletet gyakorló ügyész indítványozza;
ha a választmány indokoltnak tartja. A választmány köteles a közgyűlést
haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
a) a szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) a szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

21. A választmány a közgyűlést elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze
elektronikus vagy papír alapú meghívóval, igazolható módon. A meghívót olyan időben
kell kézbesíteni a tagok részére, hogy a kézbesítéstől a tervezett közgyűlés napjáig 15 nap
elteljen.
22. A meghívónak tartalmaznia kell a
a) a közgyűlés időpontját és helyszínét,
b) az ülés napirendjét, olyan részletességgel, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni
kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
c) azt a figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyűlés a közölt napirendi pontok
tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. A meghívóban
megjelölhető a megismételt közgyűlés időpontja is, amely az eredeti közgyűlés napjára is
összehívható.
23. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Ha a
közgyűlés nem volt határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok
tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
24. A közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. A tagok határozataikat nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozzák, kivéve, ha a törvény mást ír elő.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a szövetség terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a szövetség nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
25. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meg kell jelölni a
közgyűlés helyét, idejét, továbbá külön jelenléti íven fel kell sorolni a közgyűlésen
megjelent személyeket. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a javasolt illetve elfogadott
napirendet, az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban hozott határozatokat.
A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezetőnek megválasztott személy és a
közgyűlés tagjai közül választott hitelesítő aláírásával hitelesíti.
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Választmány
26. A választmány a szövetség ügyintéző szerve, amely dönt mindazon kérdésekben,
amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
27. A közgyűlés tagjai sorából 5 évre
- elnököt,
- elnökhelyettest,
- titkárt,
- gazdasági vezetőt,
- a választmányba további négy tagot választ,
A választmánynak a gimnázium mindenkori igazgatója hivatalból tagja.
28. A választmány hatáskörébe tartozik:
-

az éves munkaterv elkészítése;
a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
az éves költségvetés meghatározása, annak a közgyűlés elé terjesztése;
a közgyűlések előkészítése, összehívása, a közgyűlés döntéseinek végrehajtása;
az éves költségvetésnek megfelelő gazdálkodás, valamint a működés anyagi
feltételeinek biztosítása;
ösztöndíjak, jutalmak, tiszteletdíjak megállapítása, alapítványok létesítése;
a tagság nyilvántartása, tag felvételéről való döntés.
az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal

29. A választmány szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.
Határozatait nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza.
A választmány határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott választmányi
tagok legalább a fele jelen van.
30. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a szövetség
terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll;
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
a)

31. A választmány üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amit a szövetség elnöke
(megbízásából a titkár) és egy résztvevő választmányi tag hitelesít.
32. A választmány elnöke - aki egyben a szövetség elnöke is - képviseli a szövetséget,
meghatározza a választmány munkarendjét, tisztségviselők közti munkamegosztást.
Az egyesület törvényes képviseletét az elnök önállóan látja el. A további választmányi
tagok képviseletre nem jogosultak.
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33. Megszűnik a választmányi tagság:
a) a megbízás időtartamának lejártával;
b) visszahívással;
c) lemondással;
d) a tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
e) a tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
f) a tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
A választmányi tag megbízatásáról a szövetséghez címzett, másik választmányi taghoz
intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a szövetség működőképessége ezt
megkívánja, a lemondás az új választmányi tag megválasztásával, ennek hiányában
legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
Ellenőrző bizottság
34. Az ellenőrző bizottság az egyesület gazdálkodását, pénz- és vagyonkezelését
rendszeresen ellenőrzi. Ellenőrzéseinek tapasztalatairól a választmányt évente - az előző
évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyalásával egyidejűleg – tájékoztatja.
Az ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság a rendes közgyűlésen is beszámol.
35. Az ellenőrző bizottság elnökét és két tagját a közgyűlés 5 évre választja.
Egyéb bizottságok
36. A szövetség közgyűlése valamely feladat végrehajtására, rendezvény szervezésére ad
hoc bizottságot hozhat létre.

V.
A SZÖVETSÉG VAGYONA
37. A szövetség önálló vagyona tagdíjakból, természetes- és jogi személyek, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek felajánlásaiból, rendezvények és egyéb
bevételekből származhat.
38. A szövetség a társadalmi szervezetekre vonatkozó gazdálkodási- és vagyonkezelési
jogszabályok előírásainak megfelelő rend szerint, éves pénzügyi terv alapján működik.
39. A szövetség bevételi forrásai:
-

tagok által fizetett tagdíjak;
pártoló tagok támogatásai;
egyéb felajánlások;
esetleges alapítványok;
rendezvények bevételei;
egyéb bevételek.
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40. A szövetség kiadásai:
-

működési költségek;
rendezvények költségei;
tiszteletdíjak;
költségtérítések;
egyéb kiadások.

VI.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
41. A szövetség székhelye Szekszárd. A szövetség Budapesten, Pécsett stb. klubot hozhat
létre.
42. A szövetség megszűnik, ha:
-

a közgyűlés a feloszlását kimondja,
más egyesülettel egyesül,
felszámolással,
megszűnésének megállapításával.

43. Azon kérdésekben, melyekről az alapszabály nem rendelkezik, a Polgári
Törvénykönyv, az egyesületekről szóló törvény hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
Szekszárd, 2016. május

a közgyűlés elnöke

jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyv-hitelesítő

