Az Iglice Egylet polgári társulás alapszabályzata
Alapvető rendelkezések
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A polgári társulás elnevezése: Iglice Egylet (a továbbiakban Társulás)
Székhelye: Poděbradská 550/117, 198 00, Praha 9 – Hloubětín, Cseh Köztársaság
A Társulás előre meg nem határozott időre alakult.
A Társulás küldetése és tevékenységének célja:
Kultúrműsorok és művelő jellegű foglalkozások, valamint az ezzel összefüggő tevékenységek biztosítása főként
magyar nyelven, magyar és más nemzetiségű gyermekek számára, például:
 szakkör és játszóház óvodás és iskoláskorú gyermekek számára (rajzolás, kézimunkák, néptánc,
néphagyományok, népi mesterségek és hasonlók)
 színjátszás
 kultúrműsorok (színház, bábszínház, zenei műsorok, filmvetítések)
 kirándulások és sportrendezvények szervezése
 múzeumok, kiállítások látogatása stb.

A Társulás tagjainak jogai és kötelezettségei
1. A Társulás tagja lehet minden olyan 15 éven felüli természetes személy és jogi személy, aki egyetért a Társulás
alapszabályzatával és céljaival.
2. Az új tag felvételéről a Bizottság dönt, a tagság a tagsági díj befizetésével kezdődik.
3. A Társulás tagjai jogosultak részt venni a Társulás tevékenységében, a Társulás szerveit választani és jelöltetni
magát a Társulás szerveibe. Joguk van továbbá a Társulás szerveihez fordulni ötleteikkel és panaszaikkal,
valamint tájékoztatást kapni a Társulás összes rendezvényéről.
4. A tagok kötelesek betartani a Társulás alapszabályzatát, és lehetőségeiknek megfelelően kivenni a részüket a
Társulás tevékenységében és segíteni a társaság céljainak teljesítését. Kötelesek továbbá a Bizottság által
megszabott tagsági díjat a tárgyév február végéig befizetni.
5. A Társulásban való tagság a következő tények alapján szűnik meg:
a. A tag írásbeli, a mindenkori Bizottságnak címzett kilépési nyilatkozata, éspedig a nyilatkozat kézbesítése
pillanatában;
b. A tag a Társulás Bizottsága általi kizárása a tag huzamosabb külföldi tartózkodása esetén, amennyiben nem
mutat érdeklődést a további tagság iránt, éspedig a Bizottság döntése pillanatában;
c. A tagsági díj nem kerül befizetésre legkésőbb az írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 2 héten belül;
d. A tag a Társulás Közgyűlése általi kizárása, éspedig a Bizottság döntése pillanatában;
e. A tag elhalálozása;
f. A jogi személy megszűnése.

A Társulás szervei
1. Közgyűlés
2. Bizottság

A Közgyűlés
1. A Közgyűlés a Társulás legfelső szerve. A Közgyűlést a Társulás tagjainak összessége alkotja.
2. A Közgyűlés feladata főként:
a. Az alapszabályzat módosításáról dönteni,
b. A Bizottság tagjait megválasztani, visszahívni vagy megerősíteni,
c. A tagság megszűnéséről dönteni a tag kizárásával a Társulásból
d. A Társulás megszűnéséről és végelszámolásáról dönteni.
3. A Közgyűlés fenntarthatja magának a döntési jogot olyan ügyekben, amelyek egyébként a Társulás
Bizottságának a jogkörébe tartoznak.
4. A Társulás tagja a Közgyűlés ülésén vagy személyesen vesz részt, vagy egy írásbeli meghatalmazással
rendelkező megbízottal képviselteti magát. A Közgyűlés összehívható elektronikus posta útján és a Közgyűlés a
napirendjét szintén megtárgyalhatja elektronikus posta útján. Ebben az esetben a szavazás is elektronikus
posta útján történik.

5. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha legalább a tagok abszolút többsége megjelent. Amennyiben ez a
meghívón kifejezetten szerepel, a Közgyűlés tetszőleges számú tag megjelenése esetén határozatképes.
Minden tag rendelkezik szavazati joggal. Minden tagnak egy szavazata van.
6. A Közgyűlés a Társulás megjelent tagjainak abszolút többségével dönt. Amennyiben a szavazás elektronikus
posta útján történik, azon tagok szavazatának az abszolút többségével dönt, akik a napirend pontjaival
kapcsolatban a Közgyűlés elektronikus posta útján történő összehívásától számított 7 napon belül véleményt
nyilvánítottak.
7. A Bizottság elnöke legalább évente egy alkalommal hívja össze a kézgyűlést. A Közgyűlés időpontját és
napirendjét a Társulás tagjaival legalább a 7 nappal a Közgyűlés tervezett időpontja előtt tudatja a Társulás
tagjaival, éspedig a Társulás hirdetőtábláján elhelyezett meghívó és ezzel egyidejűleg elektronikus posta útján.
Az előzetes bejelentésre vonatkozó rendelkezés nem érvényes abban az esetben, ha a Bizottság elnöke a
Közgyűlést elektronikus posta útján való megbeszélés és szavazás céljából hívja össze.
8. A Közgyűlés összehívását legalább 5 tag kérheti. Amennyiben a Bizottság elnöke a Közgyűlést nem hívja össze
írásbeli megkeresésük kézbesítésétől számított egy hónapon belül vagy elektronikus posta útján küldött
megkeresésük beérkezésétől számított 7 napon belül, a Társulás tagjai jogosultak a Közgyűlés összehívására.
Amennyiben a Társulásnak nincs elnöke, a Bizottság bármelyik tagja jogosult a Közgyűlés összehívására.
9. A Közgyűlés kiválaszt egyet a jelenlévő tagok közül, aki elnökölni fog a gyűlésen. Amennyiben ez nem történik
meg, a Közgyűlésen a Társulás elnöke elnököl, aki köteles biztosítani a Közgyűlésről egy jegyzőkönyv
elkészítését.

A Bizottság
1. A Bizottság a Társulás végrehajtó szerve, amely tevékenységéért a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel.
2. A Bizottság tagjait a Társulás tagjaiból álló Közgyűlés jelöli, választja meg és hívja vissza. A Bizottság tagja
csak olyan 18 éven felüli természetes személy lehet, aki cselekvőképes és büntetlen előéletű.
3. Saját tagjai közül elnököt választ, aki ezzel egyúttal a Társulás elnöki tisztét is betölti.
4. A Bizottság dönt minden olyan ügyben, amely nem a Közgyűlés hatáskörébe tartozik, különösképpen:
a. koordinálja a Társulás tevékenységét,
b. szükség szerinti időközökben, legalább évente egyszer összehívja a Közgyűlést,
c. dönt a tagok felvételéről,
d. megszabja a tagsági díjat,
e. a Közgyűlésnek beszámol tevékenységéről.
5. A Társulást a Bizottság elnöke képviseli. Amennyiben az elnök bármilyen körülmény folytán nem teljesítheti az
alapszabályzat szerinti feladatait vagy a Bizottság nem választott elnököt, a Bizottság megbízza ezzel a
Bizottság valamelyik tagját.

A gazdálkodás elvei
1. A Társulás saját ingó vagyonával gazdálkodik.
2. A vagyon forrásai főként
a. tagsági díjak,
b. állami szervek és alapok által nyújtott támogatás,
c. természetes és jogi személyek ajándékai,
d. a Társulás céljainak megfelelő saját tevékenységből származó bevételek.
3. A Társulás gazdálkodásáért a Bizottság felel.

A Társulás megszűnése
1. A Társulás megszűnhet
a. önkéntes feloszlás vagy más szervezettel való egyesülés útján a Társulás Közgyűlése döntésének
következtében,
b. A Cseh Köztársaság Belügyminisztériumának a Társulás feloszlatásáról szóló jogerős döntése által.
2. A Társulás megszűnésekor a Közgyűlés dönt a Társulás végelszámolásáról.

Záró rendelkezések
Ezt az alapszabályzatot az előkészítő Bizottság 2002.9.15-én tartott ülésén hagyta jóvá. Az alapszabályzat
módosításait a 2005.11.19-iki és 2006.4.4-iki Közgyűlések hagyták jóvá.

Stanovy občanského sdružení
Základní ustanovení
1. Název občanského sdružení: Spolek Iglice
2. Sídlo: Poděbradská 550/117, 198 00, Praha 9 – Hloubětín
3. Sdružení je zakládáno na dobu neurčitou.

Poslání a cíl činnosti sdružení
Zajišťování kulturně-vzdělávacích programů a souvisejících činností zejména v maďarském jazyce pro děti
maďarské a jiné národnosti, například






zájmový klub a herna dětí předškolního a školního věku (kreslení, ruční práce, lidový tanec a tradice, řemeslné
práce apod.)
dramatická výchova
kulturní pořady (divadlo, loutkové divadlo, promítání filmů)
organizace výletů a sportovních akcí
návštěva muzea, výstav atd.

Práva a povinnosti členů sdružení
1. Členem mohou být fyzické osoby starší 15 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíly sdružení.
2. Členství vzniká schválením výborem a zaplacením členského příspěvku.
3. Členové sdružení mají právo účastnit se činnosti sdružení, volit do orgánů sdružení a být členy jeho orgánů.
Dále mají právo obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a být informován o všech akcích
pořádaných sdružením.
4. Členové sdružení jsou povinni řídit se stanovami sdružení a dle svých možností jsou povinni napomáhat činnosti
a plnění cílů sdružení. Dále jsou povinni platit členské příspěvky ve výši určené výborem sdružení do konce
února stávajícího roku.
5. Členství člena sdružení ve sdružení zaniká
a. oznámením člena stávajícímu výboru o tom, že ze sdružení vystupuje, a to okamžikem oznámení;
b. rozhodnutím výboru sdružení o zániku členství v případě dlouhodobé (nejméně roční)nepřítomnosti člena
sdružení, a to okamžikem rozhodnutí výboru;
c. nezaplacením členského příspěvku ani 2 týdny po písemné upomínce;
d. vyloučením na základě rozhodnutí členské schůze, a to okamžikem rozhodnutí;
e. úmrtím člena;
f. zánikem právnické osoby.

Orgány sdružení
1. Členská schůze
2. Výbor

Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení. Je složená ze všech členů sdružení.
2. Do působnosti členské schůze patří zejména
a. schvalování změn stanov sdružení,
b. jmenování, potvrzování a odvolání člena výboru,
c. rozhodování o zániku členství vyloučením člena sdružení,
d. rozhodování o rozpuštění sdružení a majetkovém vypořádání.
3. Členská schůze si může vyhradit rozhodování ve věcech, které jinak náleží do působnosti výboru sdružení.
4. Člen sdružení se zúčastňuje jednání členské schůze osobně anebo v zastoupení zmocněncem na základě
písemné plné moci. Členskou schůzi lze svolat a členská schůze může jednat o svém programu prostřednictvím
elektronické pošty. V tomto případě probíhá hlasování taktéž prostřednictvím elektronické pošty.

5. Členská schůze je schopná usnášení při účasti nejméně nadpoloviční většiny všech členů. Je-li to v pozvánce
výslovně uvedeno, je členská schůze schopná usnášení v jakémkoli počtu přítomných členů sdružení.Každý
člen má hlasovací právo. Každý člen má jeden hlas.
6. Členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů sdružení. V případě hlasování
prostřednictvím elektronické pošty rozhoduje prostou většinou hlasů členů, kteří se vyjádřili k programu jednání
do 7 dnů od jejímu svolání a zveřejnění programu jednání prostřednictvím elektronické pošty.
7. Předseda výboru svolává členskou schůzi nejméně jednou za rok. Termín a program členské schůze se oznámí
členům sdružení ve lhůtě 7 dnů přede dnem jejího konání, a to pozvánkou umístěnou na informační desce
sdružení a zároveň prostřednictvím elektronické pošty. Lhůta oznámení neplatí při svolání členské schůze k
jednání a hlasování prostřednictvím elektronické pošty.
8. Požádat o svolání členské schůze může alespoň 5 členů. Nesvolá-li předseda výboru členskou schůzi do
jednoho měsíce od doručení jejich žádosti anebo do 5 dnů od doručení jejich žádosti v případě jednání a
hlasování prostřednictvím elektronické pošty, jsou členové sdružení oprávněni svolat ji sami. Nemá-li sdružení
předsedu výboru, je oprávněn svolat členskou schůzi kterýkoli člen výboru.
9. Členská schůze zvolí svého předsedajícího. V případě jeho nezvolení řídí členskou schůzi předseda výboru,
který je povinen zajistit vyhotovení zápisu z jednání členské schůze.

Výbor
1. Výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.
2. Člena výboru jmenuje, potvrzuje a odvolává členská schůze z řad členů sdružení.Členem výboru může být
pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně způsobilá k právním úkonům a je bezúhonná.
3. Výbor volí ze svého středu předsedu.
4. Výbor rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou svěřeny do působnosti členské schůze, zejména
a. koordinuje činnost sdružení,
b. svolává členskou schůzi podle potřeby, nejméně jednou za rok,
c. rozhoduje o přijetí člena,
d. stanovuje výši členských příspěvků,
e. předkládá členské schůzi zprávu o své činnosti.
5. Jménem sdružení jedná předseda výboru. V případě, že nemůže zastat svou funkci statutárního orgánu anebo
předseda výboru nebyl zvolen, pověří tím výbor kteréhokoli svého člena.

Zásady hospodaření
1. Sdružení hospodaří se svým movitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména.
a. členské příspěvky,
b. příjmy z grantů,
c. dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
d. příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení.
3. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor.

Zánik sdružení
1. Sdružení zaniká
a. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí členské schůze
sdružení,
b. pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění.
2. Při zániku sdružení se provede majetkové vypořádání.

Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy byly schváleny schůzí přípravného výboru 15.9.2002 v Praze. Změny těchto stanov byly schváleny
členskou schůzí dne a 19.11.2005 a dne 04.04.2006 v Praze.

