KARCAGI ÖREGDIÁKOK BARÁTI KÖRE CIVIL TÁRSASÁG
TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE
Mi karcagi öregdiákok, e szerződésben meghatározott cél elérése érdekében a Polgári
Törvénykönyvről (Ptk.) szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény figyelembe vételével civil társaságot alapítunk.
1. ÁLTALÁNOS ADATOK

A Társaság neve: Karcagi Öregdiákok Baráti Köre Civil Társaság (röviden:Baráti Kör)
Székhelye: Budapest, 1066 Weiner Leó u. 18.
2. JOGÁLLÁS:
A Civil Társaság olyan civil szervezet, mely a Ptk. 578/J.§ (1) alapján jogi
személyiséggel nem rendelkezik, bírósági bejegyzést nem igényel.
A társaságot természetes személyek nem gazdasági érdekű közös céljaik előmozdítására
hozzák létre. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, a pártoktól független, és
azoknak támogatást nem nyújt.
A tagok felelőssége egyetemleges, kivéve, ha a felelősség kérdése valamelyik tag
jogellenes, alapszabály-ellenes tevékenysége miatt merül fel.
3. A TÁRSASÁG CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGE
Az egykori Karcagi Református Nagykun Reálgimnázium, illetve jogutódja: a Karcagi
Gábor Áron Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, valamint a Karcagi Nagykun
Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola (a továbbiakban Gimnázium)
volt diákjai célul tűzték ki
- történelmi örökségünk, múltunk jobb megismerését, a Gimnázium hagyományainak
értékmegőrző ápolását, valamint azt, hogy
- az egykori Alma Mater öregdiákjai kapcsolataikban közelebb kerüljenek a
Gimnáziumhoz és egymáshoz.
Tevékenységi területek:
A Társaság tagjai az alapvető célok megvalósítása érdekében elhatározták:
- a Gimnázium tanárai emlékének megőrzését, munkásságuk, példamutató emberi
magatartásuk méltatását,
- a Gimnáziummal már meglévő kapcsolatok továbbfejlesztését,
- a kiváló eredményt elért, valamint a rászoruló tanulók támogatását,
- a Gimnázium egykori tanárai sírjának gondozását,
- volt karcagi diákok bevonásával közérdeklődésre számot tartó előadások, rendezvények tartását, rendszeres időközönként klubnapok tartását,
- az öregdiákok hagyományos évi találkozóján, október első szombatján, Karcagon
évi közgyűlés tartását.
A célkitűzéseket és az erre irányuló tevékenységet részletesebben e szerződés mellékletét
képező Alapszabály tartalmazza.
4. A CIVIL TÁRSASÁG TAGSÁGA
A Baráti Kör tagjai lehetnek a Gimnázium volt diákjai és tanárai közül azok, akik a Baráti
Kör célkitűzéseit elfogadják és vállalják anyagi és eszmei támogatását.
Alapító tagok, akik a Karcagi Öregdiákok Baráti Köre Civil Társaság alapítását
elhatározták, szándékukat e szerződésbe foglalták, s az Alapszabályt elfogadták.
Csatlakozó tagok azok, akik az alapítók felhívására a Baráti Kör civil társasághoz
csatlakoznak, a belépési nyilatkozat aláírásával kinyilvánítják belépési szándékukat, s az
alapszabály elfogadását.
A tagsági viszony megszűnik:
- a Baráti Körből való kilépéssel,
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- kizárással,
- a civil társaság megszűnésével.
5. A CIVIL TÁRSASÁG KÉPVISELETE
A tagság a társaság általános képviseletére 3 éves időtartamra ügyvivő elnököt, a
pénzügyek intézésére gazdasági vezetőt választ többségi szavazattal.
A Társaságot harmadik személyek és a hatóságok előtt az ügyvivő elnök képviseli
önállóan, s jogosult a Társaság nevében aláírni, kötelezettséget vállalni. Akadályoztatása
esetén az elnököt a gazdasági vezető helyettesíti. A bankszámla felett aláírási joggal az
elnök, és a gazdasági vezető külön-külön rendelkezik.
Ügyvivő elnök: Vadai Mihály Zsolt;
Gazdasági vezető: Király Csaba.
6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A Tárasság létrejön e szerződés aláírásával, és megszűnik, ha tagjainak többsége
megszűnését kimondja, vagy taglétszáma egy főre csökken.
A célkitűzések teljesítéséhez a tagok tagdíjjal és azon felül önkéntes adománnyal járulnak
hozzá.
Megszűnéskor a rendelkezésre álló pénzeszközeit a Gimnáziumnak adományozza.
E szerződésben nem szabályozott kérdésekre a bevezetőben idézett jogszabályok és e
szerződés mellékletét képező Alapszabály részletes előírásai az irányadók.
Az alapítók felhívással fordulnak a Gimnázium öregdiákjaihoz, hogy csatlakozzanak a
Civil Társasághoz, s vegyenek részt a célkitűzések megvalósításában.
Kelt Budapesten, 2016. július 27-én.

