Alapszabály
A Dunakanyar Sportegyesület /továbbiakban: Egyesület/ a következőkben állapítja meg a
2014 február 07.-i módosításokkal egységes szerkezetben foglalt alapszabályát a Polgári
Törvénykönyv és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény alapján:
1. Általános rendelkezések
1.1.

Az Egyesület neve:
Rövidített neve:
Székhelye:

Dunakanyar Sportegyesület
Dunakanyar SE
2000 Szentendre, Kőzúzó utca 1. Sporttelep

1.2.

Az Egyesület működése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

Az Egyesület önkormányzati elven működő érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi
szervezet. Az Egyesület jogi személy.
1.4. Az Egyesület olyan társadalmi szervezet, amely az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV törvény /továbbiakban Civil tv./, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.
74/A-74/F.§., és a Sportról szóló 2004. évi I. törvény szabályai szerint sportegyesületi
jelleggel működik,és amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a
sporttevékenység feltételeinek megteremtése.
Az Egyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyona
állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű sportcélra kell fordítani.
2. Az Egyesület célja
2.1. Az Egyesület a gyermek- és ifjúsági sport fejlesztését és támogatását tekinti fő
céljának. Az Egyesület szervezett keretet biztosít a gyermekek és fiatalok részére a
szabadidős- és sport tevékenység folytatásához.
Az Egyesület a célja elérése, megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat végzi:
 a Dunakanyar körzetébe tartozó települések gyermekeinek, fiataljainak sportolási
lehetőségeit magas szakmai színvonalú sportegyesület keretében segíti
 a gyermek és ifjúsági sport feltételeinek javítása
 utánpótlás nevelés támogatása
 a természetes mozgás, testedzés népszerűsítése
 a versenysport hazai és nemzetközi sikereinek előmozdítása
 röplabda-, labdarúgó sport népszerűsítése
 utánpótlás nevelése
 hazai versenyek szervezése, támogatása
 a sportági bajnoki, illetve kuparendszerben kiírt sporteseményeken való részvétel, ezek
támogatása
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 gyermek-és ifjúsági tornák szervezése, lebonyolítása
 a sportoláshoz szükséges tárgyi feltételek javítása, sporthoz szükséges felszerelések
biztosítása
 hazai és nemzetközi edzőtáboroztatás, versenyeztetés
 kapcsolatok létesítése és fenntartása a hasonló tevékenységet folytató külföldi
sportegyesületekkel,szervezetekkel
 kiemelkedő eredményt elért csapatok,egyéni sportolók jutalmazása
 kiemelkedő eredményt elért sportoló menedzselése
 a tornákat szervező szakemberek, csapatok díjazása
 szakemberek továbbképzése
 hazai és külföldi kapcsolatok ápolása, fejlesztése
 egészséges életmód és szabadidősport feltételei megteremtésének és fejlesztésének
elősegítése
 rászoruló tehetséges fiatal sportolók –határon túli magyar nyelvterületről is- szociális
támogatása
 lakosság szabadidősportjának segítése
 sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése
 fiatalok egészséges, harmonikus testi és szellemi fejlődésének elősegítése
 együttműködés olyan oktatási és sportszervezetekkel, amelyek célja az egész magyar
sport előmozdítása
 versenysport hazai és nemzetközi sikereinek előmozdítása
2.2. Az Egyesület a 2.1 pontban foglalt céljának megfelelő, a Civil tv. VII. fejezete szerinti
közhasznú tevékenységet végez, amely feladatokról Magyarország alaptörvénye XX.Cikk,
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011 évi CLXXXIX törvény 13.§. /1/ bek.
15.pontja szerint, továbbá a sportról szóló 2004. évi I. tv. 49. §-a szerint az Államnak, ill.helyi
önkormányzatnak kell gondoskodni.
2.3.Az Egyesület közhasznú tevékenysége a sporttevékenység, és ezen belül is kiemelkedő
fontosságú az utánpótlás röplabda és labdarúgás előmozdítása.
2.4.Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú
szolgáltatásaiból.
Az Egyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint a sporttevékenységével
összefüggő kereskedelmi tevékenységet /ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak
hasznosítását is/ csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata,
illetve működtetése –e rendelkezés alkalmazásában- a sportegyesület alaptevékenységének
minősül.
Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet közhasznú céljainak érdekében, azokat
nem veszélyeztetve végezhet, azzal, hogy a gazdálkodás során elért eredményét fel nem
oszthatja, és azt csak a létesítő okiratban meghatározott közhasznú tevékenységekre
fordíthatja.
2.5.Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoknak
támogatást nem nyújt. Az Egyesület országgyűlési, megyei, fővárosi önkormányzati
képviselőjelöltet nem állít, nem ajánl, politikai tevékenységet a jövőben sem folytat.
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Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat.
3. Egyesületi tagság keletkezése, megszűnése
3.1. Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy aki az alapszabály
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja, és kötelezettséget
vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj
megfizetésére.
3.2. Az Egyesület pártoló tagja lehet az magyar és külföldi természetes –vagy jogi
személy, aki adományaival segíti az Egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt
venni.
3.3. Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével, törlésével vagy
kizárással.
A kilépést írásban kell közölni az Egyesület képviselőjével.
A tagot törlik az Egyesület névsorából, amennyiben ismételt felhívás ellenére tagdíjhátralékát
nem rendezi és egy évnél nagyobb tagdíjelmaradása van.
A közgyűlés titkos, minősített szótöbbséggel /összes tag 2/3-ának egyetértő szavazatával/
meghozott határozattal kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki az alapszabály
rendelkezései ellen súlyosan vét, vagy összeférhetetlen viselkedésével az Egyesület munkáját
akadályozza, vagy az alapszabály rendelkezéseit súlyosan megszegi A kizárásról való döntés
előtt a tagot meg kell hívni a közgyűlésre, a meghívónak tartalmaznia kell a kizárási
indítványt és annak indokait. A közgyűlésen lehetőséget kell adni arra, hogy a tag védekezzék
a kizárási indítványban foglaltak ellen. A kizárásról szóló döntést írásba kell foglalni, meg
kell indokolni és tértivevényes postai küldeménnyel kézbesíteni az érintett tagnak.
A tagsági viszony megszűnésével a befizetett tagdíj nem követelhető vissza.

4.

A tagok jogai és kötelezettségei

4.1. Valamennyi tag joga, hogy részt vegyen az Egyesület tevékenységében és
rendezvényein, éljen tanácskozási, véleménynyilvánításig és javaslattételi jogával,
tájékoztatást kérjen az Egyesület tevékenységéről.
4.2. Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az
Egyesület
működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés
döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül
bármelyik tag megválasztható.
4.3. Az Egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat
megfizetni, megtartani a Közgyűlés határozatait, továbbá köteles tevékenyen közreműködni
az egyesületi célok megvalósítása érdekében, a közgyűlés által meghatározott konkrét
programok végrehajtása érdekében.
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5.

Az Egyesület szervei: közgyűlés és elnökség

A Közgyűlés
5.1. Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, amely az
Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet.
A közgyűlést az Elnök hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell
meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése /amely történhet postai úton levélben, faxon, emailben és a meghívó közvetlen átadásával/ és a közgyűlés napja között legalább nyolc nap
időköznek kell lennie.
Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani, és rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok
egyharmada azt –a cél megjelölésével- igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt
szükségesnek tartja.
A közgyűlés határozatképes, ha legalább 50 % + 1 tag jelen van. Ha a közgyűlés nem volt
határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendiben szereplő ügyekben a
jelenlévők számától függetlenül határozatképes, amennyiben erre a körülményre a
meghívóban a tagok figyelmét felhívták. A megismételt közgyűlést az eredeti –
határozatképtelenség miatt elmaradt- közgyűlés időpontját követően nyolc napon belüli
időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető.
A közgyűlés nyilvános.
5.2. A közgyűlés –eltérő rendelkezés hiányában- határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt
szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A közgyűlés a
tisztségviselőket /vezetőket/ titkos szavazással választja meg. A közgyűlés üléseiről
jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető írja alá és két tag
hitelesíti. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az egyes javaslatokat, illetve az arra tett
észrevételek lényegét, továbbá a döntés tartalmát. A közgyűlés határozatairól azok sorszáma
alapján külön nyilvántartást kell vezetni. E nyilvántartásban fel kell tüntetni a határozat
meghozatalának időpontját, annak tartalmát és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők
számarányát.
A közgyűlés határozatának meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója /Ptk. 685. §.b.pont/, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy
felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő
jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
5.3. Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik az alapszabály jóváhagyása és módosítása,
az egyesület fő céljainak, feladatainak meghatározása, a tisztségviselők, ügyintéző és
képviselő szervek megválasztása, döntés a tagsági díjak mértékéről, az éves beszámoló
elfogadása, a közhasznúsági jelentés elfogadása, az évi költségvetés megállapítása és az
Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, szétválásának, átalakulásának, ill.
feloszlásának a kimondása. Az alapszabály módosításához, tag kizárásához és az Egyesület
feloszlásának /egyesülés,megszűnés/ kimondásához a tagok összessége kétharmadának
szavazata /minősített többség/ szükséges.
5.4. A közgyűlés az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést minősített, 2/3-os
szótöbbséggel fogadja el.
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Az Elnökség
5.5.
Két közgyűlés közötti időben az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem
tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. Az elnökség tagjai: az Elnök és a Titkár. Az
elnökség szükség szerint, de legalább évente egyszer összeül. Az ülést az elnök hívja össze a
napirend közlésével úgy, hogy a meghívók elküldése /amely történhet postai úton levélben,
faxon, e-mailben és a meghívó közvetlen átadásával/ és az ülés napja között legalább nyolc
nap időközben kell lennie. Az ülés határozatképes, ha mindkét elnökségi tag jelen van. Az
elnökség a határozatait egyhangúan hozza.
5.6.
Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök írja alá
és a titkár hitelesíti. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az egyes javaslatok,ill. az arra tett
észrevételek lényegét, továbbá a döntés tartalmát. Az elnökség határozatairól azok sorszáma
alapján külön nyilvántartást kell vezetni.
E nyilvántartásban fel kell tüntetni a határozat meghozatalának időpontját, annak tartalmát és
hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát.
5.7. Az elnökség határozatának meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek közeli hozzátartozója /Ptk. 685.§.b.pont/, élettársa határozat alapján kötelezettség vagy
felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, ill. a megkötendő
jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
6. Az Egyesület tisztségviselői
6.1. Az Egyesület képviseletét a közgyűlés által választott elnök látja el. Az elnök
munkáját segíti az ugyancsak közgyűlés által megválasztott titkár. A közgyűlés a
tisztségviselőket 5 évre választja. A közgyűlés Batáriné Balázs Erzsébetet elnöknek, Stáry
Kálmán titkárnak megválasztotta.
Az elnök az Egyesület megszűntét követő két évig más közhasznú szervezet képviselője nem
lehet, ha az Egyesület az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem
egyenlítette ki.
Az elnök jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek /szerződések/ és illető jogok
vállalásáról –a közgyűlés ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellettdönteni.
6.2.







Az elnök jogai és kötelességei:
a közgyűlés és az elnökség összehívása
a tagság pénzéről a kezelő elszámoltatása
a kiadások számláit ellenőrizni
megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez
harmadik személyekkel való szerződések megkötése
az Egyesület képviselete
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6.3.




6.4.

A titkár /vagy külön választott pénztáros/ jogai és kötelességei:
az Egyesület pénzállományának kezelése
a számlák kezelése és nyilvántartása
a pénztárkönyv kezelése
a számlák hitelességének ellenőrzése
Összeférhetetlenségi szabályok

A tisztségviselők az Egyesülettel nem állhatnak munkaviszonyban, vagy egyéb díjazással járó
jogviszonyban.
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be –annak megszűntét
megelőző két évben legalább egy évig- vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló
törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő, ill. az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
A tisztségviselők nem hozhatnak olyan döntést, intézkedést, amelynek alapján saját maguk
vagy közeli hozzátartozójuk /Ptk. 685. §. b.pont/, élettársuk /továbbiakban együtt:
hozzátartozó/
a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy
b./ bármilyen más előnyben részesül, ill. a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, ill. a társadalmi szervezet
által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő célszerinti
juttatás.
6.5. Az Egyesület valamennyi irata nyilvános, abba az egyesület székhelyén előzetes
időpont egyeztetést követően bárki betekinthet, kivéve a személyiségi jogokat érintő és az
üzleti titkot képező iratokat.
Az Egyesület évente egyszer írásban tájékoztatja a nyilvánosságot a tevékenységének és
gazdálkodásának legfontosabb adatairól a tevékenységéről szóló beszámolónak, a közgyűlési
döntéseknek az Egyesület honlapján való közzétételével.
6.6.
Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási pénztár bizonylatait a titkár kezeli. Az elnök
jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni.
A pénztáros részére díjazás állapítható meg.

7.

Az Egyesület képviselete

Az Egyesület képviseletére az elnök egyedül jogosult. Az Egyesület számlája felett az elnök
önállóan jogosult rendelkezni.
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8.

Az Egyesület vagyona, gazdálkodás

8.1.A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés,
adományok, támogatások és egyéb forrásból származó pénzeszközök az Egyesület vagyonát
képezik. Az Egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az
Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.
8.2. Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok által önként vállalt egyéb
juttatásaiból, ill. a külső támogatók által juttatott összegekkel, pályázati bevételekkel,
gazdálkodik. Az Egyesület gazdálkodása során nyereségre nem törekszik. A tagsági díjakat az
Egyesület elsősorban fenntartási, ügyviteli költségek, valamint az Egyesületet terhelő
járadékok és adók megfizetésére használja fel.
8.3. Az Egyesület éves költségvetési terv alapján gazdálkodik. Az Egyesület tartozásaiért
saját vagyonával felel, a tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetéseik mértékéig felelnek.
Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról az alapszabály vagy a közgyűlés rendelkezik. Ha
a vagyon hovafordításáról ezek nem rendelkeznek, továbbá ha az Egyesület feloszlatással
szűnik meg vagy a felügyelő szerv ennek megszűnését állapítja meg, vagyona a hitelezők
kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani.
8.4. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyvet kell
vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az Egyesület
gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről
vagyonkimutatást készít.
8.5.Az Egyesület az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készít,
melynek elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.
8.6.Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodás során elért eredmény nem
osztható fel, azt a 2. pontban meghatározott tevékenységre kell fordítani. Az Egyesület a
gazdálkodó tevékenysége során köteles betartani a vonatkozó jogszabályokat, ide értve a
Kszt. 14-17. §-aiban foglaltakat is. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytathat.

9.

Felügyelő Bizottság

9.1.Az Egyesület felügyelő szerve a Felügyelő Bizottság, amely 2 főből áll. Az FB tagjait a
közgyűlés választja 2 évre Az Ellenőrző Bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatóak, ha
tisztségük ellátására méltatlanná válnak. Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja
meg, amely nem lehet ellentétes az Egyesület Alapszabályával.
9.2. Felügyelő Bizottság elnöke: Bátori Zsolt
Felügyelő Bizottság tagja: Ranjeet Sing Dhillon
Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjban, ill.költségtérítésben részesülhetnek.
9.3.Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve
az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
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b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a
tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél
szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
e) a Civil törvény 38. § (3) bekezdésében foglaltak tekintetében ki van zárva.
Az FB szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik.
9.4. A Civil törvény 41. §-a alapján:
a) A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek
során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és
irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
b) A felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási
joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.
c) A felügyelő szerv köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a legfőbb
szervet vagy az ügyintéző és képviseleti szervet tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a. a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult
vezető szerv döntését teszi szükségessé;
b. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
d) A legfőbb szervet vagy az ügyintéző és képviseleti szervet a felügyelő szerv indítványára
- annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell
hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a legfőbb szerv és az ügyintéző és
képviseleti szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.
e) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
9.5. Az FB ügyrendjét maga határozza meg, mely nem lehet ellentétes az Egyesület
Alapszabályával.
A
10.

Fegyelmi Bizottság

10.1.A Fegyelmi Bizottság 3 tagból áll, megbízatásuk időtartama 3 év
Elnök:Petricskó Zoltán
Tagok:Egervári Zsolt
Batári Csaba
10.2. A Fegyelmi Bizottság ügyrendjét maga határozza meg, mely nem lehet ellentétes az
Egyesület Alapszabályával.
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11.Vegyes rendelkezések
11.1.Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

Alulírott Batáriné Balázs Erzsébet, mint a Dunakanyar Sportegyesület elnöke igazolom, hogy
a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
szóló 2011. évi CLXXXI tv. 38. §. /2/ bekezdése alapján az Egyesület 2014. február 07.-i
létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel -a létesítő okirat dőlt betűvel
megjelölt- a-módosítások alapján kialakult hatályos tartalmának, a cél veszélyeztetése nélkül..

Budapest, 2014. február 07.

__________________________________________
Batáriné Balázs Erzsébet
elnök

Tanuk: név, cím,szig.sz., aláírás:
1. ………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………
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