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Alfirld Maraton Postagalamb Sport Klub

ALAPsZÁBÁr,y.r

Az egYesület tagjai az egyesülési jogról. a közhasmú jogállásról, valamint a civii szervezetek
működésérÖl Ós támogatásáról szóló 20l1. évi CL,XXV, törvény (Civil törvény); a Polgári
Törvényköny,-ről szóló ?aű. évi V. tőrrény (Ptk. ). illetve a Sportról szóló 2004. évi l. tv. vonatkozó
rendelkezéseivel összhangban a Aliold Maraton Postagalamb Sport Klub alapszabályát a 2aű .jirnuár
26. napján megtartott alakuló közgyúlésükön fogadták el, az alábbiak szerint:

I-

Az egyesület adatai

1. Az egyesület neve: Alfiild Maraton Postagalamb Sport Klub

Az egyesület rövidített neve: AMP §K

2, Az egyesület székhelye:6624 Eperjes, Nagykirályság tanya 36. sz.

3. Az e_eyesületet alapító tagjainak ner,ét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály l. számú
mellékletét képezi.

4. Az egyesÜlet a Magyar Postagalamb Sportszóvetség tagjaként kivánja kifejteni működését ós
tevékenységét, Az egyesűlet szervezeti és működési szabályzatának megaikotásában, illetve az
egYesÜlet tényleges műkÖdésében a lV{agyar Postagalarnb Sportszövets ég szabályzatait tekinti
iránymutatónak.

5. Az egyesúlet működése fblett az ügyészség - a 20!l. évi CLXXV. tv., valamint a ptk._ban
meghalározott eltérésekkel - az űgyészségről szóló törvény rendelkezései szerint törvényességi
ellenőrzést gyakorol. Az egyesület feletti általános tönényességi felügyeletet az egyesületet
nyilvántar-tó bíróság látja el. Az egyesületet nyilr,ántartó bíl,óság törvényességi felügyeleti;ofÉore nem
terjed ki olyan ügyekre. amelyekben más bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van tretye . a
tÖrr'ényességi feliigyelet nem irányulhat az egyesület döntésr-inek gazdaságossági, cóiszeúségi
szempontból való felülvizsgálatára.

6.1 Az egyesület önálló jogi személy, gazdaságilag is önálló,

7,l Az egyesúlet az alapszabályban meghatározall cél megvalósítása érdekében vagyonával ónállóan
gazdálkodik. elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem folytat. Tartozásaiért saját
vagYonával felel, Az egyesűlet tagja - a vagyoni hozzájárulásának nregfizetésén tul - a szervezet
tartozásaiért saját vagyonával nem felel. Az egyesiilet az alapcélja szerinti tevékenységet- ideértve a
kÖzhasznú tevékenységet is - folytathat és - célja megvalósítása gazdasági fultóteleinek biztosítása
érdekében - gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti
tevékenységét nem veszélyerteti. Az egyeiület csak Jyan módon yehet fel hitelt és vállalhat
kÖtelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és
műkÖdésének fenntartását. Az egyesület vagyonát a törvény szerint folytatott gazdasági_vállalkozási
tevékenysóg eredménye is gyarapíthatja.

8,1 A2aa4. évi I. (Sportról szóló) tv. i7.§ (1) bekezdés b,) pontja szerint az egyesület sporttal össze
nem fiiggő tevékenységet, valamint sporttevékenységgel összefuggő kereskedelmi tevékenységet
(ideórtve a §portegye§ület vagyoni értókű jogainak hasznosítását is) csak kiegészitő tevékenységként
folytathat. A sportlétesítmények LlasznáIata, illetve működtetése a sportegyesület alaptevéken}sé§ének
minősül.



9./ A sportegyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól íiggetlen és
azoknak támogatást nem nyújt, tőlük támogatást nem kér és nem fogad el, képviselőjelöltet sem az
országgyűlési, sem pedig a helyhatósági választásokon nem állított, illetve semmilyen módon nem
támogatott, s mindezt a továbbiakr a is klzárja.

II.
Az egyesület célja, tevékenysége

1. Az egyesület célja:
- szakszerű postagalamb tenyésáés és versenyzés, valamint annak fejlesztése,
- a postagalamb tenyésztők szakszerű irányítása,
- a postagalamb tenyésztők egyesületbe való szerveztetése és egységes irányítása,
- szakszerű vezetés mellett a postagalambsport megkedveltetése

2. Az egyesület tevékenysége, feladata :

- gondoskodik a szakismeretek terjesáéséről, tanfolyamok, előadások szervezéséről, ellenőrzi a
tenyésáők postagalamb állomány át,
- szervezi az egyesületi versenyek és kiállítások rendezését,
- intézkedik a Sportszövetség által rendezett területi, országos kiállításokra és versenyekre küldendó
postagalambok kiválogatásáról, azok szállításának szabály ozásár ól,
- betartja és betartatja a sport és állategészségügyi szempontból kiadott jogszabályokat, azok
végrehajtását,
- anyagi lehetőségének kerete között egyesületi székházat létesíthet és tarthat fenn, szállítások
1ebonyolítása érdekében gépjárművet üzemeltethet.

III.
Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok

7. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Iv.
Tagdíj

1. Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege 500.-Ft/év, amelyet
a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendeló végzés jogerőre emelkedésétől számított 8 napon
belül, eá követően legkésőbb minden év december 31. napjáig kell egy összegben, az egyesület
házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.

2. Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkczésének
évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon
belül, ezt követően legkésőbb minden év december 31. napjáig köteles az egyesület házipénztárába
v agy az e gyesület bankszámláj ár a történő átutalás útj án telj es íteni.

v.
A tagság

I. Az egyesület tagja lehet minden olyan nagykorú, magyar állampolgár, aki az egyesület
célkitűzésével egyetért, továbbá aki a sport galambászat gyakorlására a jogszabályokban és a
alapszabályban írt feltételeknek megfelel.

2



vI.
A tagsági jogviszony keletkezése

1,. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület
megalakulását követően atagsága belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik.

A belépési nyilatkozatot az egyesület által rendszeresített formanyomtatványon, az ügyvezetőhöz kell
benyújtani írásban tértivevényes küldeményben, vagy szermélyes áNétel útján, aki a kérelem
kézhezvételétől számitott 30 napon belül hatrároz a tagfelvételről. A belépési nyilatkozatot két tag
írásbeli ajánlásáv al lehet benyúj tani.

Hatfuozatát annak meghozata|át követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon, tértivevényes
kiildeményben kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező szátmára. A belépési nyilatkozat
elfogadásának időpontja, azaz a tagsági jogviszony keletkezésének időpontja az ijgyvezető belépési
nyilatkozat elfogadásáról szóló írásbeli hatátozaía meghozatalának napja.

A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

vII.
A tagsági jogviszony megszűnése

1. A tagsági jogviszony megszűnik:
a.l Atagkilépésével.
b.l Ataghalálával.
c.l Atagktzárásával.
d.l Az egyesület jogutód nélküli megszűnésével.

2. Atagságsjogviszonyát a tag az egyesület üryvezetőjéhezcímzett írásbeli nyilatkozatával bármikor,
indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az ügyvezetőhöz történő
megérkezése napján szűnik meg.

3. A közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással ktzárhatja az egyesület tagiai közül a tagot a
következő esetekben:

- aki jelen alapszabály rendelkezéseit yagsr a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő

magatartást tanúsít,
- ha a taggal szemben jogerős hatánozat állapitja meg, hogy a galambspofttal, az állatok íartásával,

tenyésztésével, szállításával, veísenyeztetésével kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket

megszegte,
- Kizárható a tag akkor is, ha 30 napot meghaladóan elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj

megfizetésének elmulasztása miaít a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább 30 napos mulasztás

elteltét követően az igyvezető írásban - igazolható módon, póthatáridő tűzésével és a
jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel - felszólította a tagdíjhátralék
teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.

A ktzátási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére a közgyűlés folytatja le. A
kizárási eljarásban a tagot a közgyűlésre igazolható módon meg kell hivn| azza| a figyelmeztetéssel,
hogy a szabályszerű meghívrása ellenére történő távolmaradása a közgyűlés megartását és a
hatátozathozata|t nem akadályozza. A közgyűlésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget.

A közgyűlésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. Atagkizátását kimondó hatfuozatot Írásba

kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell akjzárás alapjául szolgáló

tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A közgyűlés a



ktzárásról szóló határozatot a tagklzárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül megho zza és
azigyvezető B napon belül igazolható módon írásban közli az érintett taggal.
A klzárt tag a ktzárást kimondó közgyűlési határozatot a közléstől számitott 30 napon belül bíróság
előtt támadhatja meg.

vIII.
A tagok jogai

1. Az egyesület tagja jogosult:
a.l az egyesilet tevékenységében részt venni
b.l az egyesület szolgáltatásait igénybe venni
c.l a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelóen
l-elszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni
d./ az egyesület irataiba betekintetni
e.l arra, hogy az egyesület tisáségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban
meghatározottkjzáró, vagy összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.
Í.l Az egyesület tagl'a jogosult a jogszabályok, az alapszabály, egyéb szabályzatok és a közgyűlés
határ ozatainak me gtartásával gal amb ász versenyeken részt venni.

A tag a közgyűlésen a szavazatljogát meghatalmazoít képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő
részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a
közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.

A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

Ix.
A tagok kötelezettségei

1. Az egycsület tagja:

a./ Nem veszé7yeztetheti az egyesület céljánakmegvalósítását és az egyesület tevékenységét.
b./ Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.
c./ Köteles az egyesület alapszabályának, az igyvezető és a közgyűlés határozatainak reá vonatkozó
előírásait, rendelkezéseit betartani.
d./ Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az ügyvezetőnek bejelenteni.
e.l Köteles a galambok versenyeztetésére, tartására, gondozására, tenyésztésére vonatkozó
jogszabályok, az alapszabály, közgyűlési és ügyvezetőihatározatok rendelkezéseit megtartani.

x.
Az egyesület szerwei

Az egyesület szervei:
a./ közgyűlés
b.ligyvezető

A Közgyűlés

1. A közgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve.

2. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a) az alapszabály módosítása;
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b) azegyesilet megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása'
c ) a v ezető tisztsé gv is e l ő me gv álasztása, v is szahívás a ;

d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az igyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szólő

jelentésének - elfogadása;

fl avezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorliása, haavezető tisáségviselő az

egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóvráhagyás4 amelyet az egyesület saját tagával, vezető

tisásé gv ise lőj é ve l v agy e zek hozzátartozój ával köt ;

h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és avezető tisáségviselők elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés;

y' döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály ahatáskörébe utal.

3. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.

4. A közgyűlést az iigyvezető legalább 15 nappal az ülés időpontja elött kiküldött meghívóval,

elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Irásbeli igazolhatő
módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a

tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal,hogy a kézbesítés visszaigazolásra
kerüljön (elektronikus tértivevény).

A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a
javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell
rőgzíteni, hogy a szavazásrajogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia
kell továbbá a kőzgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közryűlés helyszínét és

időpontját, és az arra történő felhívást, hory a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok

tekintetében a megielentek számáta tekintet nélkiil határozatképes lesz. Az eredeti közgyűlés és a
határozatképtelenség megismételt közgyűlés között minimum 1 órának kell eltelnie.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy kőzzétételétől számitott 3 napon belül a tagok és az

egyesület szervei az ijgyvezetőtől a napirend klegészítését kérhetik, a ktegészítés indokolásával. A
napirend ktegészítésének tárgyábav az ügyvezető 2 napon belül dönt. Az iigyvezető a napirend

ttegészítését elutasíthada vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a

kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalátől szátmitott legkésőbb 2 napon

belül igazolható módon közli a tagokkal.
Ha az úgyvezető a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, Úgy a

közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend

|rlegészítésének tárgyábal azzal, hory a szabályszeníen nem közölt napirenden nem szereplő

kéráésben csak akkor hozható határozaí, ha valamennyi részvételrejogosultjelen van és a napirenden

nem szerep lő kérdé s me gtárry alas ához e gyhan galm;g houájárulnak.

5. Az ügyvezető köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele

céljából, ha
a.l az egyesúlet vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b.l az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

c.l az egyesilet céljainak elérése veszélybe került.

Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó

körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

6. A közgyűlés határozatképes, ítaazon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásta
jogosult résztvesz. Ahatározatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

7. Aközgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani ahatározatképességet, vagyis az

aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés levezető



elnöke az úgyvezető. Az ügyvezető akadályoztatása, vagy külön kérése esetén a napirendi pontok
tárgyalását megelőzően a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető
elnök személyét, ak:, egyben a jegyzőkönyvvezető feladatait is ellátja. A közgyűlés megválasztja
továbbá a két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint klzárólag szükség esetén a két fős
szav azatszáml áló bizo ttsá got.

B. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv
hitelesítő ir alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát.
időpondát és hatályát, illefve a döntést támogatók és ellenzők számarányát.

9. A tagok határozatukat ahatározatképesség megá|lapításánál figyelembe vett szavazaíok többségével
hozzák meg. A határozaí meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta
előnyben részesít;
ó7 akivel ahatározat szerint szerződést kell kotni;
c/ aki ellen ahatározaí alapján pert kell indítani;
d.) aktnekolyanhozzátartozőja érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

fl ak:, egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

10. A közgyűlés határozatát- az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában - egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az egyesület megszűnéséről, illetve az ügyvezető
visszahívásáról szóló közgyűlési döntéshez a szavazaíi joggal rendelkező tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

11. A közgyűlési határozatokatalevezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és a közgyűlésenjelen
nem lévő érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 30 napon belúl írásban, igazolható
módon is közli.

Űgyvezető

1. Az ügyvezető az egyesület vezető tisáségviselője.

Az ügyvezető dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe. Az ügyvezető el|átja az egyesület általános képviseletét, biztosítja az

egyesület törvényes és alapszabályszerű működését, biaosítja és felügyeli a közgyűlési határozatok
végrehajtását.

Z. Az ügyvezetőt a közgyűlés választja 5 éves határozott időtartamra. A vezető tisztségviselői
megbízatás annak elfogadásával jön létre.

Me gszűnik a v ezető tisztségviselői me gbízatás :

a. l a me gbizás időtartam ának lejártáv al1'

b./ visszahívással;
c./ lemondással;
d. l a v ezeíő tisztségviselő halálával;
e.l avezető tisáségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával1'
f.l avezető tisztségviselővel szembenikizárő vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeáóvel.

Az űgyvezető visszahívására a Ptk. 3:25,§ (2) bekezdés rendelkezésel az irányadóak, azaz a vezető

tisztségviselőt az egyesület közgyűlése bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja. Az ügyvezető
visszahívására irányuló közgyűlés összehívását bármely tag kezdeményezheti az úgyvezetőnél írásban,

igazolható módon, személyes átvétel, vagy tértivevényes küldemény útján, A közgyűlés összehívására



és a közgyűlés határozathozatalára a jelen fejezetnek ,, A Közgyűlés" alcíme alatti rendelkezések az
irányadóak.

Az ügyvezető a megbízatásáról az egyesülethez címzett írásbeli nyilatkozattal bármikor lemondhat.
Lemondása esetén köteles közgyűlést összehívni a lemondása közlése végett. Ha az egyesülct
működőképessége eá megkívánja, a lemondás az új ügyvezető kijelölésével vagy megválasztásával,
ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá,

3. Vezető tisáségviselő az egyesület tagja, az a nagykorú természetes személy lehet, akinck
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Nem lehet vezető tisáségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (tstk. 61.§ (2) bek. i)
pont).

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valar::eli,
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisáségviselője nem lehet, Az eltiltást kimondó
határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisáségviselő az, aklt eltiltottak a vezető
tisáségviselői tevékenységtől.

Az egyesület első ügywezetője:

Dombovári Imre

születési név: Dombovári Imre
születési hely és idő: Orosháza, 1962. február 23.

anyja születési neve: Pálinkó Matild
lakcím: 6613 Szentes. Mucsihát tanya 15.

adóazonosít ó jel.: 83 47 5 12227

Az egyesület törvényes képviseletét azigyvezetóje látja el.

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.

A kópviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.

5. Az ügyvezető hatáskörébe tartozik:
a.l az egyesilet napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartoző ügyekben a döntések meghozatala;
b./ a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesáése;
c.l azéves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;

d.l az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés
hatáskórébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e.l akőzgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;

f .l az űgyvezető által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
g.l részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
h.l a tagság nyilvántartása;
í,l az egyesilethatározatainak, szewezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
j.l az egyesilet működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
k.l az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövctkcztc

esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele;
1.1 atag felvételéről való döntés;

1



m./ betartatni a galambtartással és a versenyeztetéssel összefiiggő jogszabályok, szabályzatok
rendelkezéseit,
n./dtjntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

6. Az űgyvezető a határozatait a határozat meghozatalát követő 30 napon belül írásban, igazolható
míldon is kózli azérintett tag(okk)al.

xI.
zárő rendelkezések

A:z alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 20l3. évi V.
törvóny (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

működéséről és támogatásáról sző|ő2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), illetve a Sportról szőlő2004.
óvi I. tv. rendelkezései az irányadóak.

Szentes, 2017. ianuár 26. .*:,M&íy- /\,
Dombovári Imre
üglwezető
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