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2660 BALASSAGYARMAT
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A Madách Imre Kollégium Diákönkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzata

I. A diákönkormányzat neve, székhelye, felügyelete
 Madách Imre Kollégium Diákönkormányzata
 2660 Balassagyarmat, Régimalom u. 2.
 A felügyeletet a Nógrád Megyei Főügyészség látja el /továbbiakban felügyelő
szerv)
II. A diákönkormányzat célja









a személyiség többoldalú kibontakozása;
közösségi szellem erősítése; az egyén - csoport viszony optimalizálása;
a szabadidő hasznos eltöltése;
önállóságra szoktatás;
érdekképviselet;
devianciák elleni harc, egészséges életmódra nevelés;
a demokrácia, a demokratikus gondolkodásmód és tevékenységi rend
elsajátítása;
tolerancia készségének kialakítása.

III.A diákönkormányzat tagjai
1. Rendes tag
A diákönkormányzat rendes tagja lehet minden magánszemély, aki felvételt
nyert a Madách Imre Kollégiumba és magára nézve kötelezőnek ismeri el az
alapszabályt.
2. Tiszteletbeli tag
A diákönkormányzat tiszteletbeli tagja az a magánszemély lehet, aki
tevékenysége révén jelentős hatást gyakorol az önkormányzat céljainak
megvalósításához, illetve aki korábban rendes tag volt, de már nem áll
jogviszonyban a kollégiummal és a választmány javaslatára a küldöttközgyűlés
egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján tiszteletbeli taggá
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választanak. A tiszteletbeli tag a diákönkormányzat hivatalos rendezvényein
részvételi és tanácskozási joggal igen, szavazati joggal nem rendelkezik.
3. Pártoló tag
A diákönkormányzat pártoló tagjai lehetnek magánszemélyek, jogi személyek,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek. A pártoló tagok anyagilag,
vagy más módon támogatják a diákönkormányzatot, a hivatalos
rendezvényeken részvételi és tanácskozási joggal igen, szavazati joggal nem
rendelkezik.
IV. Tagfelvétel, tagsági viszony
1. Tagfelvétel
A tagsági viszony felvétel alapján történik. A felvételhez a kollégiumi tagság
megléte és az új tag szóbeli szándéknyilatkozata szükséges.
2. A tagsági viszony megszűnése
A diákönkormányzat minden tagjának joga van a kilépésre, ha az
önkormányzat munkájában nem kíván tovább részt venni. A kilépési szándékot
a választmánynál kell bejelenteni. A tagság automatikusan megszűnik,
amennyiben a tag kollégiumi tagságát megszüntették/ tanulmányait befejezte,
kilépett vagy kizárták a kollégiumból. Ilyen esetekben kérheti a volt tag a
tiszteletbeli tag vagy pártoló tagságot.
V. A tagok jogai és kötelességei
1. A tagok jogai
A diákönkormányzat tagjai összehívhatják a küldöttközgyűlést, javaslatot
tehetnek annak napirendi pontjaira;
 A
diákönkormányzat
tagjainak
tanácskozási,
felszólalási,
észrevételezési, javaslattételi, és szavazati joguk van, beszámoltatják a
diákönkormányzat választmányát /jogukat a csoportgyűléseken
személyesen, egyébként küldöttek választása útján érvényesítik/;
 a diákönkormányzat tagjai igénybe vehetik a szolgáltatásokat és
juttatásokat valamint a helyiségeket és eszközöket;
 a diákönkormányzat tagjai betekinthetnek a diákönkormányzat irataiba.
2. A tagok kötelezettségei
 az alapszabály rendelkezéseit, a csoportgyűlés, közgyűlés, választmány
határozatait a diákönkormányzat minden tagjának be kell tartania;
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 a tag kötelessége, munkájával/tanulásával / és magatartásával a
diákönkormányzat érdekképviseleti, önkormányzó tevékenységét
elősegíteni, a feladatokon részt vállalni, a csoportgyűlés,
küldöttközgyűlés, választmány határozatait végrehajtani;
 a tag köteles az önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos, önként
vállalt feladatát végrehajtani.
VI. A diákönkormányzat szervezeti rendje
A diákönkormányzat szervezetei a következők:
 küldöttközgyűlés
 választmány
 csoportbizalmik
 elnök, elnökhelyettes
 csoportgyűlés
 tisztségviselők.
VII.

A diákönkormányzat küldöttközgyűlése
1. A diákönkormányzat legfőbb szerve a küldöttközgyűlés, amely a
csoportgyűléseken a tagok közül választott küldöttekből áll /csoportonként 5-7
fő/. A küldöttközgyűlés az önkormányzatot érintő valamennyi kérdésben
dönthet.
A hatáskörébe tartozik:
 az elnök megválasztása;
 a diákönkormányzat éves gazdasági tevékenységének, költségvetésének
megállapítása;
 a stúdió és kollégiumi újság és a kollégiumi körök működésének
jóváhagyása;
 az önkormányzati rendezvények lefolyásának és időpontjának
jóváhagyása;
 a választmány, az elnök, a tisztségviselők éves beszámolójának
megtárgyalása és elfogadása;
 az önkormányzat más társaságokkal, társadalmi szervezetekkel való
kapcsolatfelvételének, egyesülésének, vagy megszűnésének elfogadása;
 döntés a választmány vagy az elnök által beterjesztett ügyekben.
2. A küldöttközgyűlés üléseit szükség szerint összehívja, biztosítva a
diákönkormányzat rendeltetésszerű működését, küldöttközgyűlést kell
összehívni akkor is, ha azt a tagok egytizede kezdeményezi az elnöknél, a
kívánt napirendi pontok megjelölésével, vagy a felügyelő szerv indítványozza.
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A küldöttközgyűlésről a tagokat, a helyszín időpont, napirend megjelölésével
legalább hét nappal korábban értesíteni kell.
3. A küldöttközgyűlés akkor határozatképes, ha a küldöttek 75%-a jelen van
/határozatképtelenség esetén a küldöttközgyűlést legalább egy héttel el kell
halasztani/. Szavazategyenlőség estén az elnök szavazata dönt. A
küldöttközgyűléseken minden küldöttnek és a választmány tagjainak egy
szavazta van.
4. A küldöttközgyűléseken az elnök elnököl, kivétel a beszámoló és elnökválasztó
gyűléseket, melyet a levezető elnök vezet.
5. A küldöttközgyűléseken jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet a levezető elnök, a
jegyzőkönyvvezető valamint legalább két fő – a közgyűlésen résztvevők közül
– aláírásával hitelesít. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a küldöttközgyűlés
határozatait.
VIII. A választmány
1. A küldöttközgyűlések közötti időben a diákönkormányzat tevékenységét
14 fő és az elnökből álló választmány ellenőrzi. A választmány az általa
elfogadott munka és ülésterv alapján tevékenykedik, és a tagság felé
tevékenységéért felelősséggel tartozik. A választmányi tagokat
csoportgyűléseken választják, ami csoportonként két fő, nyílt szavazással,
egyszerű szótöbbséggel. A csoportból választott választmányi tag látja el a
csoportbizalmi feladatot.
2. A választmánynak elnöke, elnökhelyettese, és tisztségviselői vannak.
3. A választmány tagjait egy évre választják. A választmány tagjai
újraválaszthatók.
4. A választmány üléseit az elnök hívja össze és vezeti le. Határozatait
egyszerű szótöbbséggel hozza. A választmány akkor határozatképes, ha
tagjai közül 8 jelen van. Határozatképtelenség esetén az elnöki szavazat
dönt. Választmányi ülésekre – egyes napirendi pontokhoz vagy a teljes
napirendhez más tagok, vagy külső személyek is meghívhatók,
tanácskozási joggal. A diákönkormányzatot segítő tanár a választmányi
üléseken részt vesz.
5. A diákönkormányzat választmányának feladata és hatásköre:
 a diákönkormányzat tevékenységének irányítása;
 a küldöttközgyűlések előkészítése;
 a diákönkormányzat éves tevékenységéről, eredményeiről,
célkitűzéseiről és az éves gazdasági terv végrehajtásáról szóló
beszámolás, valamint a következő év célkitűzéseire és feladataira
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vonatkozó javaslat megvitatása, majd a küldöttközgyűlés elé
terjesztése;
az alapszabály módosítása, elfogadása;
Az érdekképviselet megvalósítása a küldöttközgyűlések közti
időben;
tisztségviselőkön keresztül a stúdió és az újság munkájának
irányítása;
a tagok többségét érintő programok előkészítése, lebonyolítása;
a diákönkormányzat pénzeszközeinek esetenkénti felhasználása, a
küldöttközgyűléseken elhangzott elvekkel kapcsolatban;
ünnepségek, megemlékezések szervezése;
kollégiumi körök létrehozása, működésük elősegítése;
külső kapcsolatrendszer kialakítása.

IX. A diákönkormányzat elnöke, elnökhelyettese, tisztségviselői
1. A diákönkormányzat elnökének – aki egyben a választmány elnöke is –
hatásköre és feladatai:
 vezeti és szervezi a választmány munkáját, üléseit;
 a küldöttközgyűlés határozatainak szellemében képviseli és irányítja az
önkormányzat tevékenységét, érdekképviseletet lát el, jogosult
megállapodásokat, szerződéseket kötni gazdálkodó, társadalmi
szervezetekkel,
alapítványokkal,
magánszemélyekkel
–
a
kollégiumigazgató vagy a diákönkormányzatot segítő tanár
ellenjegyzésével;
 intézkedik és dönt a küldöttközgyűlés és a választmány által
hatáskörébe utalt ügyekben;
 képviseli a diákönkormányzatot hazai és külföldi szervezetekben;
 javaslatot tesz a választmány éves munka és üléstervére, előkészíti az
üléseket;
 irányítja a küldöttközgyűlés elé kerülő beszámoló-tervezetek
kidolgozását.
2. Az elnök-helyettes, az elnök akadályoztatása vagy huzamos távolléte esetén
gyakorolja az elnöki hatáskört és végzi feladatait.
3. A diákönkormányzat választmányi tagjai vagy választmányon kívüli rendes
tagjai közül a választmány által – megválasztott vagy felkért tisztségviselők
felelősek az önkormányzat tevékenységeinek körében egy szűkebb területen
szükséges javaslatok megtételére, tartalmáért, a küldöttközgyűlés, a
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választmány által hozott határozatok végrehajtásáért, azok ellenőrzéséért vagy
a rájuk bízott szakterület irányításáért.
4. A tisztségviselők, elnök, elnökhelyettes megbízatása megszűnik
 a diákönkormányzat tagság megszűnésével
 lemondással
 felmentéssel
 visszahívással
 fegyelmi vétség esetén azonnali hatállyal.
5. Ha az elnöki poszt megüresedik a diákönkormányzati tagok maguk közül
bíznak meg egy vezetőt, a következő évi elnökválasztásig.

X. Elnökválasztás
Az a tanuló pályázhat az elnöki tisztségre, akinek megfelelő a tanulmányi
eredménye, magatartása és legalább egy csoport támogatja őt a választás előtti
csoportgyűléseken.
Az elnököt a küldöttközgyűlés választja meg, titkos szavazással, egyszerű
többséggel.
Egyenlőség esetén a lemondó elnök szavazata dönt.

XI. Csoportgyűlés
1. A diákönkormányzat már tovább nem osztható alapegysége a csoport, melynek
döntéshozó szerve a csoportgyűlés.
2. A csoportgyűlés rendszeres ülésein egyszerű szótöbbséggel dönt a csoportot
érintő kérdésekben, illetve véleményt nyilvánít vagy tudomásul vesz a
kollégium igazgatójának vagy nevelőtestületének döntéseiről, határozatairól.
3. A csoportgyűlés 2 csoportbizalmit választ, akik választmányi tagként
képviselik a csoport érdekeit a diákönkormányzat választmányában. A
csoportbizalmik a csoportgyűlések közti időben vezetik a csoportot.
4. A csoportgyűlés 5-7 főt delegál a küldöttközgyűlésbe, megbízatásuk
időtartama egy év. A küldöttek visszahívhatóak.
5. A csoportgyűlésen a csoport nevelőtanára részt vesz.
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XI. A diákönkormányzatot segítő nevelőtanár
1. A diákönkormányzatot segítő nevelőtanárt a diákönkormányzat javaslata alapján
a kollégium igazgatója bízza meg.
2. A segítő nevelőtanár eljárhat a diákönkormányzat képviseletében.
A segítő tanár feladata:
 a diákönkormányzati ülések előkészületeinek lebonyolítása, segítése;
 a választmány és az elnökválasztás előkészítése;
 a diákönkormányzati vezetők gyakorlati és elmélet felkészítése;
 önkormányzati rendezvények előkészítésének és lebonyolításának
segítése;
 a választmány munkájának segítése;
 koordinációs tevékenység a választmány és a kollégium vezetése
között;
 kapcsolattartás külső szervekkel;
 a diákönkormányzatot segítő tanár megbízatása lemondással vagy
felmentéssel szűnik meg.
XII.

A diákönkormányzat jogképessége
1. A diákönkormányzat önálló jogi személy, önálló vagyoni jogokat szerezhet,
vagyoni kötelezettségeket vállalhat, a kollégiumigazgató vagy a
diákönkormányzatot segítő tanár ellenjegyzésével.
2. A diákönkormányzatot az elnök vagy az elnökhelyettes képviseli.
3. Képviselettel a diákönkormányzatot segítő nevelőtanár is megbízható.

XIV. A diákönkormányzat anyagi forrásai, gazdálkodása
1. A diákönkormányzat gazdálkodását a jogszabályoknak megfelelően végzi.
2. Pénzügyi források:
 a tagok támogatása;
 befizetések, bérleti díjak;
 jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek,
magánszemélyek felajánlásai;
 egyéb bevételek.
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 a diákönkormányzat céljainak megvalósítása, a gazdasági feltételek
érdekében
nonprofit
érdekeltséggel
vállalkozási
biztosítása
tevékenységet folytathat.
3. A diákönkormányzat tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a
diákönkormányzat tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
XV.

A diákönkormányzat megszűnése

1. A diákönkormányzat megszűnik, ha
 a kollégiumot megszűntetik;
 a feloszlást a küldöttközgyűlés kétharmada kimondja;
 más társadalmi szervezettel egyesül;
 a felügyelő szerv kifejtett tevékenysége miatt feloszlatja;
 a felügyelő szerv megállapítja megszűnését, annak következtében, hogy az
önkormányzat egy évnél hosszabb idő óta nem működik.
2. A feloszlatás esetében a bíróság az ügyész kereste alapján jár el. Megszűnés esetén
vagyonról – hitelezői igények kielégítése után – a küldöttközgyűlés dönt.

XVI. Az alapszabály elfogadása
1. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében az egyesülési jogról
szóló 1989. évi II. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
2. Ezt az alapszabályt elfogadták:
3.
Balassagyarmat, 2013. április 4.

Styaszni Gitta

Gulyás Enikő

Urbán Evelin
elnök
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