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A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre Civil Társaság Alapszabálya 

 

 
A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre 2016. év július 27-én kelt Társasági Szerződéssel Civil Társaságot 

alapított. Ennek alapján a Baráti Kör az alábbi Alapszabályt alkotta meg. 

 

I.Általános rendelkezések 

  

A szervezet neve: Karcagi Öregdiákok Baráti Köre Civil Társaság (a továbbiakban Baráti Kör).  

Jogállása: Civil Társaság (jogi személyiséggel nem rendelkezik, nem igényel bírósági bejegyzést, 

regisztrációt, számviteli törvény szerinti könyvelést, számviteli beszámoló készítését, s annak bírósági 

letétbe helyezését, dokumentumainak ügyvédi ellenjegyzését).  

 

Székhelye: 2030 Érd Borszék u. 15.  

 

A szervezet célja: 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:  

• a történelmi örökségünk, a szűkebb haza múltjának jobb megismerését, a szülőföld emlékeinek, az egykori 

Alma Mater értékmegőrző hagyományainak ápolását,  

• a múló évek sodrában egyre jobban szétváló pályák mellett a tagok az iskolánk szellemiségétől áthatva 

közelebb kerüljenek a Gimnáziumhoz és egymáshoz,  

• a Gimnázium múltjában érdemeket szerzett tanáraik emlékének kegyeletes megőrzését, munkásságuk, 

példamutató emberi magatartásuk méltatását tagjaink és a tanulóifjúság körében,  

• a Gimnáziummal már meglévő kapcsolatok továbbfejlesztését,  

• a kiváló eredményt elért, valamint a rászoruló tanulók támogatását,  

• a tudomány, a művészet és irodalom, valamint a gazdasági, közérdeklődésre számot tartó előadások, 

rendezvények tartását (rendszeresen baráti összejövetelt szervezve, mely rendezvények programjáról éves 

tervet készítenek, s azt a Baráti Kör honlapján közzé teszik, a tagok kérésére elektronikus úton a megadott e-

mail címre, vagy postán a lakcímre megküldik.).  

 

II. A Baráti Kör tagsága 

 

A Baráti Kör tagja lehet életkortól, foglalkozástól, világnézeti felfogástól és politikai hovatartozástól 

függetlenül a Gimnázium minden volt diákja és tanára, aki a célkitűzéseit elfogadja, és vállalja anyagi és 

eszmei támogatását. Társaságunk politikai tevékenységet nem folytat.  

 

A Baráti Kör tagja bármely tisztségre megválasztható.  

• Alapító tagok azok, akik a Karcagi Öregdiákok Baráti Köre Civil Társaság alapítását elhatározták, 

szándékukat szerződésbe foglalták, s az első 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, mely szándékot az Elnökségnek kell bejelenteni. A kilépés lehet azonnali 

hatályú, de a választott tisztségviselők csak a tisztségükkel járó, folyamatban lévő ügyek átadását követően 

léphetnek ki.  

• Kizárással megszűnik a tagsági viszony, ha a tag 4 évig indokolatlanul, felszólítás ellenére nem fizet 

tagdíjat, nem tart kapcsolatot a Baráti Körrel, nem vesz részt rendezvényen, vagy ha a célkitűzések 

megvalósítását gátolja.  
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• A civil társaság megszűnésével.  

 

A tagok jogai és kötelezettségei:  

 

A Baráti Kör tagja jogosult részt venni a közgyűlés döntéshozatalában, valamint a Baráti Kör 

rendezvényein.  

A Baráti Kör tagjai a működéshez való hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. Az éves tagdíjat, a belépést 

követő hónap végéig, a továbbiakban pedig minden év június 30-ig kell a Gazdasági vezetőnek készpénzben 

nyugta ellenében, vagy postai úton befizetni, vagy a Baráti Kör bankszámlára kell átutalni. Az éves tagdíj 

változhat, amit az Elnökség javaslatára a közgyűlés hagy jóvá.  

 

III. A Baráti Kör szervei  

 

A Közgyűlés  

 

• A Közgyűlés a Baráti Kör legfőbb döntéshozó szerve, amely a tagok összessége. A Közgyűlést évente 

legalább egyszer, lehetőleg az októberi karcagi öregdiák találkozón kell megtartani. A közgyűlésre szóló 

meghívót a hely, időpont és napirendi pontok közlésével a Baráti Kör honlapján közzé kell tenni, s a tag e-

mail címére, vagy megadott lakcímére megküldeni. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint 

fele jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, akkor újabb közgyűlést kell összehívni, mely 

megtartható az eredeti közgyűlés napján későbbi időpontban, ha erről a tagok előzetesen értesülnek. Az 

újabb közgyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes.  

• A közgyűlést az elnök nyitja meg, s megállapítja a határozatképességet. Javaslatára a tagság levezető 

elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és két hitelesítőt választ. A továbbiakban a levezető elnök vezeti az ülést. A 

közgyűlés határozatát szótöbbséggel hozza.  

 

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  

 . az alapszabály megállapítása és módosítása,  

• az Elnökség éves tevékenységről szóló beszámoló elfogadása,  

• a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása,  

• a Baráti Kör más szervezetté való átalakulása, megszűnésének kimondása,  

• az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása háromévi időtartamra,  

• döntés a Baráti Kör tevékenységét érintő szervezeti és anyagi természetű kérdésekben.  

 

Az Elnökség 

Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az 

elnökség döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen köteles beszámolni.  

Az elnökség tagjai egyöntetűen képviselik szervezetünk eszmeiségét. 

 

• Elnök: a Baráti Kör képviselője, hivatalos ügyekben eljár a hatóságoknál és társadalmi szerveknél, 

kapcsolatot tart a Gimnáziummal. Aláírási joggal rendelkezik a Baráti Kör bankszámlája felett. Irányítja a 

Baráti Kör tevékenységét, gondoskodik a Közgyűlés összehívásáról. Az alapszabályban konkrétan nem 

nevesített elnökségre háruló irányítási és adminisztratív feladatokat (pl.: jegyzőkönyvek, emlékeztetők 

készítése és hitelesítése, tagnyilvántartás, honlap szerkesztéssel kapcsolatos kérdések, és más szervezési 

feladatok) az elnökség tagjai között felosztja.  

• Titkár: végzi a szervező munkát, az elnök akadályoztatása esetén ellátja az elnöki feladatokat, ill. az elnök 

által rábízottakat, továbbá az elnökkel együttműködve gondoskodik a közgyűlés technikai feltételeiről. 

Aláírási joggal rendelkezik a Baráti Kör bankszámlája felett  

• Gazdasági vezető: kezeli a Baráti Kör pénztárát és bankszámláját, vezeti a Pénztárkönyvet, gondoskodik a 

Baráti Kör rendezvényeinek anyagi hátteréről, a tagdíjak és részvételi díjak beszedéséről, aláírási joggal 

rendelkezik a Baráti Kör bankszámlája felett, gondoskodik a tagnyilvántartásról. 
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Felügyelő Bizottság 

A Felügyelő Bizottságot a Közgyűlés 3 évre választja, mely ellenőrzi a Baráti Kör jogszabály és alapszabály 

szerinti működését, gazdálkodását, pénzkezelését, a bevételek és kiadások előírásszerű vezetését, valamint a 

meghozott határozatok végrehajtását. A Bizottság az általa elvégzett vizsgálatokról évente jelentést tesz a 

Közgyűlésnek.  

 

IV. A Baráti Kör gazdálkodása 

A Baráti Kör pénzeszközeit pénzintézetnél vezetett bankszámlán tartja. A bankszámla felett aláírási joggal 

az elnök, a titkár és a gazdasági vezető külön-külön is rendelkezik. A mindennapi kifizetések teljesítéséhez a 

házi pénztárban indokolt mennyiségű készpénz tartható.  

A Baráti Kör pénzeszközeit a meghatározott célok megvalósítása érdekében  

• a működési költségek fedezésére (évente csak olyan elkötelezettséget vállalhat az elnökség, amely összeg a 

korábban befizetett tagdíjból már rendelkezésre áll)  

• a Gimnáziumnak és tanulóinak nyújtandó adományokra (a tagok, s a Baráti Kör célkitűzéseinek 

megvalósítását támogatók önkéntes pénzadományt tehetnek, melyet a Gimnáziumnak juttatva, azt az 

Elnökséggel egyeztetett célokra fordítva) használja.  

 

V. Kapcsolattartás a tagsággal  

A Baráti Kör a tagság és a vezetőség közötti kommunikáció elősegítésére honlapot működtet, s azon teszi 

közzé dokumentumait, az Elnökség közleményeit, híreit, a rendezvények programját, megörökíti a 

rendezvények eseményeit. A honlap elérhetősége az interneten: www.karcagidiakok.hu.  

  

VI. Vegyes rendelkezések.  

A Baráti Kör Civil Társaság megszűnik a feloszlás kimondásával. Kimondhatja a feloszlást a Közgyűlés, 

amennyiben a tagok száma olyan mértékben lecsökken, hogy a célok megvalósítása veszélybe kerül, vagy 

más okok miatt feladatát nem tudja ellátni.  

A Baráti Kör megszűnése esetén pénzvagyonát a Baráti Kör kitűzött céljainak teljesítésére kell fordítani, a 

Gimnáziumnak átadni.  

 

A Baráti Kör tisztségviselőinek nevét, elérhetőségét, a bankszámlánkat vezető pénzintézet nevét, a Baráti 

Kör bankszámlaszámát valamint az aktuális tagdíj mértékét jelen Alapszabály mellékleteként kell kezelni, 

valamint honlapunkon is közzé kell tenni.  

 

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről, a 2011. 

évi CLXXV. tv. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló törvények rendelkezései az irányadók.  

 

Az Alapszabályt a közgyűlési elfogadást követően Baráti Kör elnöke és titkára aláírásával hitelesíti.  

 

 

Kelt: Karcagon, 2020. október 3-án. 
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A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre Alapszabályának melléklete 

 

 

1. A Baráti Kör tisztségviselői, elérhetőségük; 

Elnök:  Bihari László bihari.laszlo41@gmail.com 30-8276241 

Titkár: Cséti Imre aCsejti@freemail.hu 30-2595126 

Gazdasági vezető: Király Csaba kiraly42@t-online.hu 30-3564592 

Felügyelő bizottsági tagok: 

1./ Kovács Gézáné T. Kun Júlia kovacs.zoltan66@gmail.com 

2./ Kiss Andorné iren37@freemail.hu 

3./ Rápoltiné Soós Julianna rapoltijuli@gmail.com 

 

2. A bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése: UniCredit Bank  

 

3. Szervezetünk pénzintézetnél vezetett bankszámlájának elnevezése és száma: Karcagi Öregdiákok 

Baráti Köre, 10918001-00000090-91950003 

 

4. A tagdíj mértéke: 1.000.- Ft, azaz Egyezer forint 

 

Postai küldeményként a tagdíj és adomány befizetéséhez a címzett megnevezése és pontos cím megadása 

szükséges! A levelezési cím a Baráti Kör székhelyével azonos: 2030 Érd, 

Borszéki u. 15.  
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