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Alulírott Petes Beáta 9081 Győrújbarát, Vaskér utca 14. szám alatti lakos, kijelentem, hogy a 
PLATINA TÁNC SPORTEGYESÜLET-nek közgyűlésén megválasztott 5 éves határozott 
időre szóló elnöki tisztséget vállalom, a megbízásomnak a jogszabályok és az alapszabály 
előírásainak megfelelően eleget teszek.  
 
Kijelentem továbbá, hogy cselekvőképes magyar állampolgár vagyok a közügyek 
gyakorlásától nem állok eltiltás hatálya alatt.  
 
Nyilatkozom továbbá, hogy nem áll fenn velem szemben azon összeférhetetlenségi ok, 
amely szerint a közhasznú szervezet megszűntét követő három 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,  
-amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegü adóhiányt tárt fel,  
-amellyel szemben az adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 
üzletlezárást helyettesítő bírságot  
szabott ki,  
-amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 
szerint felfüggesztette vagy törölte.  
 
Győr, 2014. január 14. 
 
 

_______________________ 
Petes Beáta 

 
Előttünk mint tanúk előtt: 
 
Aláírás:        Aláírás: 
Név:        Név: 
Lakcím:       Lakcím: 
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Alulírott Csorba Balázs 9081 Győrújbarát, Vaskér utca 14. szám alatti lakos, kijelentem, 
hogy a PLATINA TÁNC SPORTEGYESÜLET-nek közgyűlésén megválasztott 5 éves 
határozott időre szóló elnökhelyettesi tisztséget vállalom, a megbízásomnak a jogszabályok 
és az alapszabály előírásainak megfelelően eleget teszek. 
 
Kijelentem továbbá, hogy cselekvőképes magyar állampolgár vagyok a közügyek 
gyakorlásától nem állok eltiltás hatálya alatt.  
 

 
Nyilatkozom továbbá, hogy nem áll fenn velem szemben azon összeférhetetlenségi ok, 
amely szerint a közhasznú szervezet megszűntét követő három 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,  
-amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,  
-amellyel szemben az adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 
üzletlezárást helyettesítő bírságot  
szabott ki,  
-amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 
szerint felfüggesztette vagy törölte.  
 
 
Győr, 2014. január 14. 
 
 

_______________________ 
Csorba Balázs 

 
Előttünk mint tanúk előtt: 
 
Aláírás:       Aláírás: 
Név:        Név: 
Lakcím:       Lakcím: 

 

 


