TISZTSÉGELFOGADÓ NYILATKOZAT

Alulírott. Túri András Bőny, Béke u. 87. szám alatti lakos kijelentem, hogy a PLATINA
TÁNC SPORTEGYESÜLET közgyűlésén megválasztott 5 éves határozott időre szóló
fegyelmi bizottság tagi 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 megszüntét 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.
Nyilatkozom továbbá, hogy velem szemben nem állnak fenn azok a kizáró okok sem, mely
szerint 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)
b) a közhasznú szervezettel a 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 a társadalmi szervezet által
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatást -, illetve
d) az a)-e) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
Győr, 2014. január 14.
_______________________
Túri András
Előttünk mint tanúk előtt:
Aláírás:
Név:
Lakcím:

Aláírás:
Név:
Lakcím:

TISZTSÉGELFOGADÓ NYILATKOZAT

Alulírott. Kánai Anett 9021 Győr, Kazinczy u. 20. szám alatti lakos kijelentem, hogy a
PLATINA TÁNC SPORTEGYESÜLET közgyűlésén megválasztott 5 éves határozott időre
szóló fegyelmi bizottság tagi 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 megszüntét 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.
Nyilatkozom továbbá, hogy velem szemben nem állnak fenn azok a kizáró okok sem, mely
szerint 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)
b) a közhasznú szervezettel a 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 a társadalmi szervezet által
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatást -, illetve
d) az a)-e) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

Győr, 2014. január 14.
_______________________
Kánai Anett
Előttünk mint tanúk előtt:
Aláírás:
Név:
Lakcím:

Aláírás:
Név:
Lakcím:

TISZTSÉGELFOGADÓ NYILATKOZAT

Alulírott. Ramasz László 8400 Ajka, Petőfi S. u. 33. szám alatti lakos kijelentem, hogy a
PLATINA TÁNC SPORTEGYESÜLET közgyűlésén megválasztott 5 éves határozott időre
szóló fegyelmi bizottság tagi 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 megszüntét 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.
Nyilatkozom továbbá, hogy velem szemben nem állnak fenn azok a kizáró okok sem, mely
szerint 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)
b) a közhasznú szervezettel a 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 a társadalmi szervezet által
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatást -, illetve
d) az a)-e) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

Győr, 2014. január 14.
_______________________
Ramasz László
Előttünk mint tanúk előtt:
Aláírás:
Név:
Lakcím:

Aláírás:
Név:
Lakcím:

