RÉVAI MIKLÓS GIMNÁZIUM BARÁTAINAK KÖRE ALAPSZABÁLYA
- a módosításokkal egységes szerkezetben –
A Révai Miklós Gimnázium Barátainak Köre közgyűlése ….. számú határozatával jelen okiratba foglalt
tartalommal fogadta el az Alapszabálynak az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény [Civiltv.], valamint a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény [Ptk.] rendelkezéseihez történő igazítás érdekében
módosított szövegét.
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Az Egyesület elnevezése: A RÉVAI MIKLÓS GIMNÁZIUM BARÁTAINAK KÖRE
2. Az Egyesület rövidített elnevezése: RÉVAI BARÁTI KÖR
3. Az egyesület székhelye: 9021 Győr, Jókai út 21.
II.
AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI
1. Az Egyesület elősegíti az Révai Miklós Gimnáziumban és jogelődjében tanulmányokat folytatott egykori
diákoknak [öregdiákoknak] az egymáshoz, tanáraikhoz és a gimnáziumhoz, valamint a gimnázium iránt
rokonszenvezőknek az iskolához fűződő kapcsolatait.
2. Ápolja az iskolai hagyományokat és segíti ezek továbbfejlesztését.
3. A tagok részére rendszeres tájékoztatást ad az Egyesület és a gimnázium életének fontosabb
eseményeiről.
4. Igény és lehetőség szerint segítséget ad az iskola oktatási (és nevelő) munkájához.
5. Pályázatok és díjak kitűzésével, továbbá – az iskola vezetésének javaslata alapján – a tanulók anyagi
támogatásával segíti az iskolában folyó oktató-nevelő munkát.
III.
AZ EGYESÜLET TAGSÁGA
1. Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan 18. életévét betöltött természetes személy, aki a Révai
Miklós Gimnáziumban, illetve jogelődjében tanulmányokat folytatott és belépési nyilatkozatában elfogadja
az alapszabály rendelkezéseit, egyúttal vállalja az Alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek
teljesítését.
Az Egyesület rendes tagja lehet továbbá minden olyan jogi személy, amely belépési nyilatkozatban vállalt
anyagi támogatásával vagy tevékenységére jellemző munkával részt kíván venni az Egyesület céljainak,
feladatinak megvalósításában;
2. Az Alapszabály a rendes tagságon kívül az alábbi két, különleges jogállású tagságot határoz meg:
a) pártoló tag az a természetes vagy jogi személy lehet, aki/amely vállalja az Egyesület célkitűzéseinek
anyagi és erkölcsi támogatását.

b) tiszteletbeli tag az a természetes személy, akit az Egyesület Elnöksége többségi határozattal erre
érdemesnek tart azért, mert részint erkölcsi, részint anyagi támogatásával hozzájárult az Egyesület sikeres
tevékenységéhez. Elnökségi döntés nélkül tiszteletbeli tagnak tekintendők azok a nem ebben az intézetben
érettségizett tanárok, akik a Révai Miklós Gimnáziumban legalább öt éven át tanítottak, s innen mentek
nyugdíjba. A tiszteletbeli tagságról az illetőt az Elnökség írásban értesíti.
IV.
A TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE
1. Az egyesületi tagok felvételéről – írásban benyújtott kérelemre – az Elnökség szótöbbséggel meghozott
határozatával dönt. A döntésről a tagokat írásban értesíteni kell. A tagfelvételi kérelmet a III.1. pontban
részletezett feltételek fennállása esetén akkor lehet elutasítani, ha a kérelmező ez egyesületi tagsága
veszélyeztetné az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét. Az Elnökség tagfelvételi
kérelmet elutasító határozatával szemben a döntés közlését követő 15 napon belül a Közgyűléshez lehet
fellebbezéssel élni.
2. Az Egyesület valamennyi tagjáról nyilvántartást vezet és tagjait igazolvánnyal látja el.
3. A tagsági jogviszony megszűnik
a) a tag kilépésével;
A tag tagsági jogviszonyát az egyesület Elnökéhez intézett írásbeli kilépési nyilatkozattal bármikor,
indokolás nélkül megszüntetheti.
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, az egyesület
a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az egyesület
Elnöksége dönt. Tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása miatt a tagsági viszony akkor mondható fel, ha
az érintett tag a tagdíjfizetési kötelezettségével legalább hat hónapos késedelembe esett, és a hat hónapos
mulasztást követően az Elnökség írásban – póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre történő
figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridő elteltével is
eredménytelen maradt.
c) a tag kizárásával;
Az Elnökség 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.
A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az Elnökség folytatja le. A kizárási
eljárásban a tagot az Elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű
meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. A
kizárási eljárás során biztosítani kell annak lehetőségét, hogy a kizárási eljárás alá vont tag teljes
terjedelemben megismerhesse az ellene felhozott tényeket, bizonyítékokat, úgyszintén lehetőséget kell
számára adni, hogy részletesen kifejthesse jogi és ténybeli álláspontját, csatolhassa bizonyítékait,
észrevételeket tehessen, indítványokat terjeszthessen elő. Az Elnökség a kizárásról szóló határozatot a
tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon
közli az érintett taggal.
Az Elnökség kizárást kimondó határozata ellen a közléstől számított 15 napon belül halasztó hatállyal a
Közgyűléshez lehet fellebbezni. A jogorvoslat lehetőségéről a tagot a határozatban tájékoztatni kell. A
Közgyűlés a fellebbezés elbírálása tárgyában egyszerű szótöbbséggel dönt. A fellebbezés tárgyában tartott
közgyűlésen a tag jelen lehet és jogosult szóban vagy írásban részletesen előterjeszteni a védekezését,
annak alapjául szolgáló bizonyítékait. A Közgyűlés az Elnökség határozatát helyben hagyja vagy
megváltoztatja. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban,
igazolható módon is közli az érintett taggal.

d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
V.
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1.1. Az Egyesület rendes tag jogai:
a) részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, igénybe veheti a szervezet szolgáltatásait,
részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben
b) az Egyesület tevékenységéről tájékoztatást kérhet, arról véleményt nyilváníthat és javaslatot tehet.
c) az Egyesület döntéseinek meghozatalában szavazati jogának gyakorlásával részt vehet
d) az Egyesület vezető tisztségeire jelölhető és választható, és választásra jogosult. 18 éven aluli személy
azonban nem lehet az egyesület képviselője és nem rendelkezhet a bankszámla felett sem és nem lehet
utalványozási joga.
e) felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 napon belül köteles
választ adni;
f) indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira;
g) betekinthet az Egyesület nyilvántartásába;
h) a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli elnökségi ülés
összehívását kezdeményezheti.
Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. A jogi személy,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok jogaikat törvényes képviselőik útján
gyakorolják.
1.2. Az egyesületi rendes tag kötelezettségei:
a) képességeihez mérten rendszeresen dolgozni a vállalásának megfelelő területen az egyesületi célok
előmozdítása érdekében, valamint az Egyesület szellemi és anyagi gyarapodásáért
b) az Egyesület alapszabályának betartása, az egyesületi döntéshozó szervek határozatainak végrehajtása
c) a megállapított tagdíj pontos és rendszeres befizetése
d) az egyesületi vagyon megóvása
2.1. A pártoló tag jogai:
a) részt vehet az Egyesület közgyűlésén
b) javaslatokat, észrevételeket tehet az Egyesület működésével kapcsolatban
c) részesülhet az Egyesült által nyújtott kedvezményekben
2.2. A pártoló tag kötelezettségei:
a) az alapszabály elfogadása
b) az Egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása
3.1. A tiszteletbeli tag jogai:
a) részt vehet az Egyesület közgyűlésén
b) véleményt nyilváníthat, javaslatokat tehet az Egyesületet érintő kérdésekben
c) részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben
3.2. A tiszteletbeli tag kötelezettségei:
a) az alapszabály betartása
b) az Egyesület erkölcsi támogatása
c) az Egyesület célkitűzéseihez hű magatartás
4. Azon személyek érdemeit, akik az Egyesület céljait kiemelkedő munkájukkal, adományukkal vagy
másképpen elősegítették, az Egyesület Elnöksége az alábbi módon ismerheti el:
a) az Elnökség írásbeli köszönetét és elismerését fejezheti ki
b) tiszteletbeli taggá nyilváníthatja
c) Révai-éremmel tüntetheti ki

VI.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE
Az egyesület szervei:
A) Közgyűlés
B) Elnökség
C) Ellenőrző Bizottság
D) Fegyelmi Bizottság
E) Jelölőbizottság
A) Közgyűlés
1. Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés.
2. A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult
által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező
személyek vehetnek részt.
3. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály, fegyelmi szabályzat megállapítása és módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) az Elnökség tagjainak, az Egyesület elnökének és vezető tisztségviselőinek megválasztása, visszahívása és
díjazásának megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló – ezen belül az Elnökségnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének –
elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel
munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, bizottsági tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők vagy más egyesületi szervek tagjai elleni
kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
i) a Fegyelmi Bizottság, az Ellenőrző Bizottság és a Jelölőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk
és díjazásuk megállapítása;
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
k) a végelszámoló kijelölése
l) döntés mindazon ügyekben, melyet az Alapszabály vagy jogszabály a közgyűlés hatáskörébe utal.
4. A közgyűlés összehívása, működése
A Közgyűlést évenként egyszer össze kell hívni (rendes közgyűlés) az Egyesület székhelyére. A rendes
közgyűlés időpontját célszerű összekötni a Révai Gimnázium valamely jelentősebb rendezvényével.
Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha
a)
az Elnökség azt szükségesnek tartja és erről határozatot hoz,
b)
a bíróság azt elrendeli,
c)
a tagok 1/3 része az ok és a cél megjelölésével azt kívánja.
A Közgyűlés összehívásáról az Elnök köteles gondoskodni. Az Elnök a Közgyűlés ülését írásban (postai
úton, vagy a tag e-mail címére elektronikus üzenet formájában), az ülést megelőző legalább 15 nappal
korábban a tagok részére megküldött, az Egyesület nevét és székhelyét, az ülés időpontját és helyszínét,
valamint a napirendet is tartalmazó meghívóval köteles összehívni. A napirendet a meghívóban olyan
részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat
kialakíthassák.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 5 napon belül a tagok és az egyesület szervei az Elnöktől a
napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnök jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti
kérelemről az Elnök a Közgyűlés időpontjáig nem dönt, vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend
elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
A Közgyűlés akkor határozatképes, ha az Egyesület tagjainak több mint fele, azaz 50 % plusz 1 fő jelen
van. A Közgyűlésen minden tag – a természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet
tagok egyaránt – egy szavazattal rendelkezik.
Amennyiben a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti
napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt
Közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – Közgyűlés napjára, ugyanarra a helyszínre,
ugyanazzal a napirenddel, fél órával későbbi időpontra is összehívható.
Az új időpontot az eredeti meghívóban meg kell jelölni. Az eredeti Közgyűlésre szóló meghívóban fel kell
tüntetni az ismételt közgyűlés időpontját, helyszínét, és azt, hogy az eredeti napirendek tárgyában a
megjelentek számától függetlenül határozatképes a Közgyűlés.
A Közgyűlésen a határozatokat a szavazásra jogosult tagok – ha jogszabály, alapszabály vagy más belső
szabályzat másképp nem rendelkezik – egyszerű szavazattöbbséggel, nyílt szavazással hozzák. Abban az
esetben, ha a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésen csupán két tag van jelen, határozat csak
e két tag egyhangú szavazatával hozható.
Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.
Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a
szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Amennyiben a Közgyűlés olyan súlyú kérdésben kíván dönteni, amely a jelenlévő tagok egyenkénti
szavazatát igényli, a levezető elnök e kérdésben elrendelheti a név szerinti szavazást. Titkos szavazással kell
megválasztani az Elnökség tagjait.
A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti.
A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és két, a Közgyűlés által megválasztott tag hitelesít.
A Közgyűlés határozatairól az Elnökség köteles nyilvántartást vezetni (Határozatok könyve). A
Határozatok könyve tartalmazza a határozat szövegét, a döntés időpontját, hatályát, a döntést támogatók,
illetve ellenzők számarányát és nevét (kivéve titkos szavazás esetén).
A Közgyűlés határozatai az egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán a döntést követő napon – 15
napi időtartamra – kifüggesztésre kerülnek. A kifüggesztésről az egyesület Elnöke köteles intézkedni.
B) Az Elnökség
1. Az egyesület ügyintéző szerve az Elnökből és további 8 (nyolc) tagból álló, összesen 9 (kilenc) fős
Elnökség.
2. Az Elnökség tagjai:
a) az Elnök
b) három fő elnökhelyettes
c) egy fő ügyvezető titkár
d) egy fő gazdasági vezető

e) a Révai Miklós Gimnázium mindenkori igazgatója
f) egy fő a Révai Miklós Gimnázium tanári karának képviseletében,
g) egy fő a Révai Miklós Gimnázium diákönkormányzatának képviseletében
3. Az Elnökség 2. a) – d) pont alatti tagjait a Közgyűlés az Egyesület rendes tagjai közül 5 (öt) év
határozott időtartamra, titkos szavazással választja meg. Az Közgyűlés a Jelölőbizottság által jelölt,
valamint a tagok legalább 1/10-ének írásos ajánlásával rendelkező személyek közül választhatja meg az
Elnökség tagjait. Az adott tisztségére megválasztottnak azokat a jelölteket kell tekinteni, akik a választható
személyek számának megfelelő legtöbb érvényes szavazatot kapták.
A 2. e) – g) pontokban meghatározott személyek az Elnökség delegált tagjai, akiket a delegáló szervezetek
5 (öt) év határozott időtartamra delegálnak az Egyesület Elnökségébe.
4. Az Elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak a Ptk. 8:1§ (1) bekezdésében meghatározott közeli
hozzátartozói.
Nem lehet az Elnökség tagja az,
- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett
előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült
- akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az
eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem
lehet
- akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, az eltiltást kimondó határozatban megszabott
időtartamig
5. Az Elnökség feladata és hatásköre:
a) a közgyűlések közötti időszakban irányítja az Egyesület munkáját és dönt mindazokban a kérdésekben,
amelyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe;
b) gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról;
c) biztosítja az alapszabályban és más egyesületi szabályzatokban foglaltak megtartását és megtartatását;
d) előkészíti a Közgyűlést és beszámol a tevékenységéről;
e) javaslatot tesz az éves tagdíj mértékére, előterjeszti az éves költségvetési javaslatot;
f) intézi a tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos ügyeket, dönt az új tagok
egyesületbe történő belépéséről
g) előkészíti az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntéseket
6. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább négyszer ülésezik. Az Elnökséget az Elnök írásban
hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha az elnökség tagjai az ülésről legalább 8
nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés napirendjéről leírást kapnak. Az
Elnökség ülései nem nyilvánosak, azon csak az Elnökség tagjai és az Elnökség által meghívottak, valamint
az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek
részt.
7. Az Elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint fele, azaz legalább 7 (hét) fő jelen van.
Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni.
Határozatképtelenség miatt megismételt elnökségi ülés is csak akkor határozatképes, ha azon legalább 7
elnökségi tag jelen van.
8. Az Elnökség határozatait nyílt szavazás útján, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Elnökség üléséről
jegyzőkönyv készül, melyet két, az ülésen jelen lévő elnökségi tag hitelesít.
9. Az elnökség határozatai az egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán a döntést követő napon – 15
napi időtartamra – kifüggesztésre kerülnek. A kifüggesztésről az egyesület elnöke köteles intézkedni.
10. Az Elnökségi tagság megszűnik:
a) a megbízatás időtartamának lejártával;

b)
c)
d)
e)
f)

a tag elhalálozásával;
a tag lemondásával;
a tag visszahívásával;
törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkeztével;
az Egyesület megszűnésével.

Az Elnökség tagja tisztségéről bármikor írásban, indokolás nélkül lemondhat. A lemondás akkor hatályos,
ha az írásba foglalt lemondást az Elnökség a lemondó tagtól akár személyesen, akár postai úton átvette.
A közgyűlés által választott elnökégi tag visszahívásra kerülhet sor a tagnak az elnökségi tagsági
kötelezettség gyakorlásában bármilyen okból bekövetkező, hat hónapot meghaladó akadályoztatása esetén,
vagy ha a tisztségéből adódó feladatát nem látja el. A tag visszahívására a Közgyűlés egyszerű
szótöbbséggel meghozott határozatával jogosult.
11. Az Egyesület Elnöke
a) képviseli az Egyesületet,
b) irányítja az Elnökség tevékenységét,
c) összehívja és elnököl a Közgyűlésen, valamint az elnökségi üléseken,
d) előkészíti a közgyűlés elé kerülő tervezeteket, előterjesztéseket, javaslatokat, így különösen elkészíti az
éves beszámolót,
e) jogosult (az ellenőrző bizottság kivételével) bármely bizottság ülésén részt venni, az összes iratokba
betekinteni, a tisztségviselőket munkájukról beszámoltatni
f) az egyesület kiadványainak felelős kiadója
g) Az Egyesület tagjairól nyilvántartást vezet.
h) köteles nyilvántartást vezetni az elnökségi üléseken hozott határozatokról. A “Határozatok könyve”
tartalmazza a határozat szövegét, a döntés időpontját, hatályát, a döntést támogatók, illetve ellenzők
számarányát és nevét.
i) ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a Közgyűlés vagy az Elnökség megbízza, illetve melyeket az
Alapszabály számára meghatároz.
12. Elnökhelyettesek
a) az elosztott munkaterületeknek megfelelően felelős irányítói és szervezői az Egyesületben folyó
munkának
b) önálló döntési jogkörrel ellátják az Elnökség vagy az Elnök által a hatáskörükbe utalt feladatokat
13. Ügyvezető titkár az Egyesület szervezési és igazgatási ügyinek irányítója. Szervezi és ellenőrzi a
határozatok és utasítások végrehajtását, intézkedik a végrehajtás során felmerülő ügyekben, ezekről
rendszeresen tájékoztatja az Elnökséget. Tevékenységéről az Elnökségnek tartozik beszámolási
felelősséggel. Utalványozási jogkört gyakorol az alapszabály rendelkezései szerint
14. Gazdasági Vezető
a) az ügyvezető titkárral szoros együttműködésben vezeti és irányítja az Egyesület gazdasági tevékenységét,
előkészíti a döntések gazdasági hátterét
b) felelős a pénzügyi gazdálkodásért, pénzügyi tervezésért, a bizonylati fegyelemért
c) munkájáról a vezetőségnek tartozik beszámolási felelősséggel
d) utalványozási jogkört gyakorol az alapszabály rendelkezései szerint
C) Ellenőrző Bizottság
Az Ellenőrző Bizottság (EB) három tagból álló szerv, amelynek tagjait a Közgyűlés 5 (öt) év határozott
időtartamra választja.
Az Ellenőrző Bizottság
a) ellenőrzi az Egyesület és annak szervei, tisztviselői alapszabályszerű működését, a jogszabályok
betartását;

b) ellenőrzi a közgyűlési határozatok végrehajtását;
c) tevékenységéről, ellenőrzései eredményeiről a közgyűlésnek beszámol
b) az EB elnöke és tagjai az egyesületben más tisztséget nem viselhetnek
c) az EB elnöke állandó meghívottként tanácskozási joggal vesz részt a Közgyűlésen és az Elnökség
ülésein
d) elvégzi az Egyesület pénzügyi, gazdasági tevékenységének éves ellenőrzését
f) jogsértés esetén észrevételéről haladéktalanul tájékoztatja az Elnökséget
Az EB félévente ülésezik, a bizottság ülései nyilvánosak. Az üléseket az EB elnöke hívja össze ülés napját
legalább 8 nappal megelőzően. Az írásbeli meghívónak tartalmaznia kell a bizottsági ülés helyét, időpontját
valamint a napirendi pontokat.
Határozatképességéhez mindhárom bizottsági tag jelenléte szükséges. Határozatait a jelenlévők egyszerű
szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. A bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül.
Ellenőrzéseit szükség szerint, de legalább évente tartja, amelynek eredményéről írásban és szóban számol
be a közgyűlésnek. Munkája elvégzéséhez szakértők bevonását kérheti.
D) Fegyelmi Bizottság
A Fegyelmi Bizottság (FB) három tagból álló szerv, amelynek tagjait a Közgyűlés 5 (öt) év határozott
időtartamra választja.
A Fegyelmi Bizottság
a) a közgyűlés által elfogadott fegyelmi szabályzat alapján hatáskörébe tartozó ügyekben lefolytatja a
fegyelmi eljárást;
b) az FB elnöke és tagjai az Egyesületben más tisztséget nem viselhetnek
c) az FB hatáskörére, működésére a fegyelmi szabályzatban foglalt rendelkezések az irányadóak
d) az FB elnöke tanácskozási joggal meghívottként részt vehet a Közgyűlésen és az Elnökség ülésén
Az FB üléseit az FB elnöke hívja össze ülés napját legalább 8 nappal megelőzően. Az írásbeli meghívónak
tartalmaznia kell a bizottsági ülés helyét, időpontját valamint a napirendi pontokat. Határozatképességéhez
mindhárom bizottsági tag jelenléte szükséges. Határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével, nyílt
szavazással hozza. A bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül.
E) Jelölőbizottság
1. A Jelölőbizottság három tagból álló ad hoc bizottság, melynek tagjait a tisztújító közgyűlés évét
megelőző naptári év december 31. napjáig, de legkésőbb a tisztújító közgyűlés időpontját megelőző 3
hónappal választja meg a Közgyűlés.
2. A Jelölőbizottság a közgyűlésnek javaslatot tesz a megválasztandó tisztségviselők személyére.
3. A Jelölőbizottság tagjainak mandátuma a tisztújító közgyűlés befejezésével, a tisztújítással érintett
tisztségviselői státuszok betöltésével megszűnik.
VII.
Az Egyesület vagyona és gazdálkodása
1. Az egyesület saját vagyonával a vonatkozó pénzügyi rendelkezések alapján a Közgyűlés által
jóváhagyott költségvetés szerint gazdálkodik.
2. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai
az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően – nem felelnek.

3. Az Egyesület gazdálkodó, vállalkozói tevékenységet csak az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV.
tv. rendelkezései alapján folytathat, illetve a törvény szerinti gazdálkodó szervezeteket is létrehozhat.
Mindezekről kizárólagos jogkörében a Közgyűlés dönthet.
4.
-

Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:
tagsági díjak;
magán és jogi személyek támogatásai;
az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel;
rendezvény bevétel;
egyéb bevételek.

5. Az egyesület évente képződő vagyona az egyesületi célkitűzés megvalósítása érdekében végzett
tevékenységre és az egyesület működésével kapcsolatos kiadások fedezésére használható fel.
VIII.
Az Egyesület képviselete
1. Az egyesületet az Elnök képviseli harmadik személyek, bíróságok és más hatóságok előtt.
2. Az egyesületi vagyonból történő kifizetésekhez, a bankszámla feletti rendelkezéshez (utalványozási
jog) az Elnök, a Gazdasági Vezető és az Ügyvezető Titkár közül két személy együttes aláírása
szükséges.
IX.
Az Egyesület megszűnése
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését
az arra jogosult szerv megszünteti
az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt
nem határoztak meg; vagy az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás
lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.
2. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után
fennmaradó vagyont a Révai Miklós Gimnázium oktatási céljait támogató közhasznú szervezetnek kell
átadni. Több ilyen szervezet esetén a fennmaradó vagyont a szervezetek között egyenlő arányban kell
felosztani. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az
alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.
A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a
vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az
egyesület törlésével száll át az új jogosultra.
3. Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat
szét.
X.
Záró rendelkezések
Az alapszabályban nem részletezett kérdésekben az 2011. évi CLXXV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény és a hatályos pénzügyi, számviteli, vagyonkezelési jogszabályok rendelkezései az
irányadók.
Győr, 2015. december 5.

