
Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 
5600, Békéscsaba Andrássy út 56. 

Kollégiumi Diákönkormányzatának 
Szervezeti és Működési Szabályzata 

 
 

A DÖK tagjai: 
 
Elnök 
Elnökhelyettes 
Gazdasági felelős 
Sportfelelős 
Kulturális felelős 
Tanulmányi felelős 
Évfolyamfelelősök a leány-és a fiú részlegből 
 
 
DÖK-segítő pedagógus 
 
 
A DÖK SZMSZ-re az aktuális DÖK vezetőség tesz javaslatot, és a DÖK tagjai fogadják el. 
Az SZMSZ-t a nevelőtestület a patronáló tanár útján véleményezheti. 
A kollégium valamennyi tanulójának érdekképviseletében a kollégium tanulóinak legalább 
50%-a által választott diákönkormányzati szerv, vagy az általa felkért személy járhat el. 
 
 
A DÖK célja: 
 
A diákok érdekvédelme, érdekképviselete. 
Szabadidős, kulturális programok szervezése. 
Kapcsolatok építése és ápolása más diákönkormányzatokkal, diákszervezetekkel (kapcsolódó 
iskolák DÖK-jeivel; a Patent Diákiroda révén a város más középiskolai ill. kollégiumi DÖK-
jeivel) 
Az OKD-képviseleten keresztül a megye és az ország más kollégiumainak DÖK-jeivel. 
A kollégiumi faliújság, és rádió működtetése. 
Véleményezés, és együttműködés a nevelő-oktató munka fejlesztésében. 
A diákönkormányzatot érintő jogok gyakorlása, saját ügyeinek intézése. 
 
 
A DÖK feladatai: 
 
Elkészíteni, és megismertetni saját SZMSZ-ét. 
A kollégium tanulóinak érdekképviselete. 
Képviselet a kollégium tanulóját érintő fegyelmi tárgyaláson. 
Kiemelkedő diákteljesítmények jutalmazása, javaslattétel a kollégiumi alapítvány 
kuratóriumának tanulói jutalmazására. 
Véleményalkotás, javaslattétel a diákokat érintő kérdésekben. 
Évente egyszer összehívja a DÖK vezetőségválasztó közgyűlését, melynek feladata: 

- a DÖK tagjainak megválasztása 
- SZMSZ felülvizsgálata 
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- A kollégium-házirendjének felülvizsgálata, módosító javaslatok összeállítása a 
nevelőtestület számára. 

 
A DÖK hatásköre kiterjed: 
 
Saját működéséről szóló döntéseire. 
Működéséhez rendelkezésre álló anyagi eszközök felhasználására. 
Deák-napok programjának meghatározására. 
Külső segítők felkérésére. 
 
 
A DÖK felépítése és működése: 
 
A kollégiumi diákönkormányzat a közoktatási törvény 62-64.§ - ban foglaltak alapján 
működik. A diákönkormányzat tagja lehet a kollégium bármely tanulója. 
A diákönkormányzat megújítását minden évben el kell végezni. Határideje: február 15. 
 
 
A DÖK vezetősége: 
 
A csoportok maguk választják meg vezetőiket, akik automatikusan tagjai a DÖK-nek. A 
tisztségviselőket a tisztújító közgyűlés titkos szavazással választja meg, ők alkotják a DÖK 
vezetőségét. A DÖK munkáját segítő pedagógus szavazati jogú tagja a vezetőségnek. 
 
A DÖK a feladatok ellátásához szükséges időközönként ülésezik. Tevékenységéről a tisztújító 
közgyűlésen számol be.  
A DÖK évente egyszer tartja közgyűlését, rendkívüli közgyűlést azonban többször is 
összehívhat. 
A DÖK ülésein érvényes döntés akkor hozható, ha a szavazati jogúak legalább fele jelen van. 
 
 
A DÖK jogkörei: 
 
Döntési jogköre van: 
 
A DÖK működési rendjéről. 
Anyagi eszközeinek felhasználásáról. 
A kollégiumi események formai és tartalmi kereteiről, a hagyományok ápolásáról és 
fejlesztéséről, a DEÁK-napok programjáról, a csoportok közötti feladatmegosztásról. 
 
Egyetértési jogköre van: 
 
A kollégiumi SZMSZ megalkotásakor és módosításakor a tanulókra vonatkozó részek 
esetében. 
AZ ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásában. 
A házirend elfogadásakor és módosításakor. 
A kollégium helyiségeinek használati rendjével kapcsolatban. 
 
Véleményezési és javaslattevő jogköre van: 
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A DÖK véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az intézmény működésével és a tanulókkal 
kapcsolatos valamennyi kérdésben. 
 
 
A DÖK gazdálkodása: 
 
A DÖK éves működését a kollégiumtól a működtetéshez rendelkezésére bocsátott rendszeres, 
ill. pályázati vagy más úton elnyert eseti anyagi eszközök felhasználásával biztosítja. 
A DÖK 750/fő félévi tagdíjat szavaztatott meg a programok és a jutalmazások költségeinek 
fedezésére. 
A gazdasági felelős a bevételekről és kiadásokról pénztárkönyvet vezet. 
 
 
A funkcionáriusok feladatai: 
 
Elnök: 
 
Levezeti a DÖK üléseit. 
Irányítja a DÖK—öt, megszervezi a soron következő feladat előkészítését. 
Levezeti a közgyűléseket. 
Összeállítja a beszámolókat. 
Javaslatot tsz jutalmazásra. 
 
Elnökhelyettes: 
 
Az elnök távollétében helyettesíti azt. 
Feljegyzéseket készít a DÖK üléseiről és a közgyűlésekről. 
Gondoskodik a DÖK határozatainak tagság előtti megismertetéséről. 
 
Tanulmányi felelős: 
 
Felméri a korrepetálási igényeket az év elején, és félévkor. 
Összegzi a csoportok időközi tanulmányi átlagait. 
Figyelemmel kíséri a kiemelkedő tantárgyi eredményeket, és közzéteszi azt. 
 
Kulturális felelős: 
 
Irányítja a kollégiumi közösség kulturális tevékenységét. 
Feladata a város kulturális rendezvényeinek propagálása. 
Szervezi a kollégiumi rendezvények előkészítését, lebonyolítását. 
Szakkörökbe, önképzőkörökbe szervezi a tanulókat. 
 
Sportfelelős: 
 
Házibajnokságokat szervez. 
Megszervezi a városi és megyei sportrendezvényeken a részvételt. 
Aktívan részt vesz a Deák-kupa megszervezésében, lebonyolításéban. 
Gondozza az intézmény sportfelszereléseit, javaslatot tsz azok beszerzésére, javítására. 
 
Gazdasági felelős: 
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Gazdálkodik a DÖK pénzével. 
Vezeti a könyvelést, a számlák kezelését. 
Elkészíti az éves költségvetést. 
Felméri a beszerzési és vásárlási igényeket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Kollégiumi Diákönkormányzatának Szervezeti 
és Működési Szabályzatát a DÖK egyhangúlag elfogadta. 
 
 
Az Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium kollégiumi nevelőtestülete a 
Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 
 
 
 
Békéscsaba, 2008. szeptember 8.    
 
                                                                                                                    Ozsváth Gábor 
                                                                                                                    DÖK-elnök 
 
 
                                                                                                                     Bogár János 
                                                                                                                    kollégiumvezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


