Szerződés Civil Társaság Létrehozására

Alulírott felek, mint tagok, külön íven (3. sz. melléklet) aláírt nyilatkozatunkkal vállaljuk, hogy az 1959.
évi IV. törvény 578/J.§-a értelmében nem gazdasági érdekű közös céljaink előmozdítása érdekében
Civil Társaságot (a továbbiakban: Társaság) kívánunk alapítani az alábbiak szerint:
I.

A Civil Társaság Célja
A Társaság elsődleges célja a 2013. október 10-én megrendezésre kerülő „Pázmány BTK
öregdiák találkozó – Gólya Reinkarnációs Party III.” című, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Bölcsészettudományi Karának egykori hallgatói számára szervezett öregdiák
találkozó (a továbbiakban: Öregdiák találkozó) szervezése, lebonyolítása, az azon történő
részvétel.
A Társaság Célja megvalósul, ha az Öregdiák találkozó megfelelő létszám mellett megtartásra
került vagy a jelen szerződésben megjelölt határidő eltelt.

II.

A Civil Társaság működése
A Civil Társaság neve: Pázmány Klub IV. öregdiák találkozó
A Civil Társaság székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi u. 47. III/28.
A Társaság tagjai az ügyek vitelére az alábbi személyeket jelölik ki:
–
–

Asztalos Nóra
Kükedi Tamás

Az itt megjelölt személyek jogosultak a Társaságot harmadik felekkel szemben képviselni és a
társaság ügyeiben eljárni.
III.

A Civil Társaság vagyona, gazdálkodása
A Társaság minden egyes tagja 1 000 azaz egyezer forintot köteles a Társaság rendelkezésére
bocsátani az Öregdiák találkozó kezdetéig. Az így létrejött közös tulajdon birtoklására,
használatára, hasznosítására és rendelkezésére – a jelen szerződésben foglalt eltérésekkel – a
Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A tag azonban tulajdoni hányadával nem
rendelkezhet, és a közös tulajdon megszűnését csak a társaság megszűnése, illetőleg a
tagnak a társaságból való kiválása esetén lehet – a jelen szerződésben részletezett feltételek
szerint - követelni.
A Társaság a befizetett összegekkel szabadon rendelkezik.
Az egyes Tagok részére visszafizetés ezen összegből csak egyedi elbírálás esetén – pl.
amennyiben az Öregdiák találkozón való részvételben a tagot, külső, elháríthatatlan esemény
akadályozza és ezt az ügyvitelre jogosult személyek felé időben jelzi – történik. A visszafizetés
további feltétele, hogy a kilépő tag helyét valamely másik tag vagy harmadik személy vegye
át.
A Társaság tagjai tudomásul veszik, hogy amennyiben befizetéseik nem fedezik az 2. sz
mellékletben foglalt költségeket, és ezekhez egyéb forrást sem sikerül találniuk, úgy a
tervezett programok közül mindazok elmaradnak, amelyekre nincs fedezet.
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A Társaság tagjai tudomásul veszik, hogy amennyiben a befizetett összeg a felmerülő
költségeket meghaladja, a fennmaradó rész a Wesley János Lelkészképző Főiskola által
fenntartott, 1086 Budapest, Dankó utca 11. szám alatt működő óvoda részére kerül az
elszámolást követően egy összegben átadásra. A tagok részére kifizetés tehát ebben az
esetben nem történik.
IV.

A Civil Társaság megszűnése
A Társaság megszűnik, amennyiben az I. pontban megjelölt cél megvalósul, illetve az erre
nyitva álló határidő eltelik.
Amennyiben valamely tag kiválik, vagyoni hozzájárulása értékét csak annyiban követelheti,
amennyiben az ezt megelőzően felhasználásra nem került. Felhasználásnak minősül az, ha a
Társaság ezen összeget már harmadik fél részére (nyomdaköltség, dekoráció beszerzése,
technikai eszközök bérlése) kifizette. Ez esetben a Kilépő tag saját helyére más személyt
delegálhat és vele ezen jogosultsággal kapcsolatosan felmerülő költségeiről tetszőlegesen
számol el. A Társaság a tag fennálló jogviszonyát, valamint a részéről korábban teljesített
befizetéseket bármikor írásban igazolja.
A Társaságban betöltött tagság – tekintettel a határozott időre – rendes felmondással nem
szüntethető meg.
A Társaságot a tag azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben erre bármely másik tag
fontos okot szolgáltat, különösen, ha jelen szerződést megszegi, vagy olyan magatartást
tanúsít, amely a vele való további együttműködést vagy a Társaság céljának elérését
nagymértékben veszélyezteti.
A Társaság megszűnik továbbá abban az esetben is, ha a tagok száma egyre csökken, illetve
ha a társaság elhatározza saját megszűnését, ha a társaság valamelyik tagja meghal, kivéve,
ha a tagok a társaságot tovább folytatják.

V.

A Civil Társaság felelőssége
Felek tudomásul veszik, hogy a Társaság tagjainak felelőssége a Társaság tevékenységéből
eredő tartozásokért, illetőleg a tevékenységgel okozott károk vonatkozásában harmadik
személyekkel szemben egyetemleges. Ennek értelmében, amennyiben az Esemény költsége
az előzetesen tervezettet meghaladja, a tagok kötelesek részarányosan külön befizetéseket
teljesíteni.

VI.

Záró rendelkezések
Jelen dokumentum az egyes tagokat a Társaságba történő belépését követően kötelezi és
jogosítja.
Budapest, 2013. október 1.

…………………………………………….
Asztalos Nóra

…………………………………………….
Kükedi Tamás
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1. sz. melléklet: A rendezvény programterve

17.00 – 24.00 Regisztráció
18:00 Kapunyitás
20.00 – 21.00 aláfestő zene,
20:00 – 21:00 Csocsóbajnokság,
21:00 – 21.30 Megnyitó, majd a Campusaurus friss példányainak szétosztása,
21:30 – 22.15 Pázmányos kötődésű meglepetés zenekar koncertje (25-40 perc),
22:30 – Varga Balázs DJ továbbá laza szociális kapcsolatépítés, egymás megerősítése
ontológiai kérdéseket illetően.
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2. sz. melléklet: A rendezvény tervezett költségvetése

Költségvetés tervezet
Pázmány Klub - IV. öregdiák találkozó
Időpont: 2013. október 10. Helyszín: Grund
TERVEZET KÖLTSÉGEK
Tétel
Nettó ár
Megjegyzés
3 fő 7 óra időtartamra: 17.00-24.00 (13 000
3 fő regisztráló személyzet
39 000 Ft Ft/fő)
Technikusok a helyszínen
20 000 Ft 2 technikus munkadíja
Keverőpult és plusz mikrofonok - becsült
Kiegészítő technika a zenekarok
összeg zenekarok riderjétől függően
hangosításához
65 000 Ft módosulhat
Matrica badge a résztvevők
számára
12 000 Ft 350 db
Névjegyfal gyártás
45 000 Ft
Filmgyártás
- Ft Pázmány filmszakosok készítik el (?)
Korábbi kisfilm újravágása
- Ft A P műhely egyesület felajánlása
Nyomtatás (Campusaurus)
30 000 Ft
FB kreatív hirdetés, JPG
meghívó
- Ft
Fotós
30 000 Ft
Csocsó nyeremények
10 000 Ft
Zenekarok vendéglátása
8 000 Ft Üdítő, harapnivaló
Telefonköltségek,
adminköltségek, szállítás
35 000 Ft
Összes tervezett költség
294 000 Ft

4

3. sz. melléklet: A Pázmány Klub IV. öregdiák találkozó civil társasághoz csatlakozó tagok
listája

Név

Cím

Email cím

Anyja neve

Asztalos Nóra
Kükedi Tamás
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Aláírás helye,
dátuma

Aláírás

