NYILATKOZAT
(Közhasznú alapítvány)
Alulírott, .............................................. (születési helye és ideje: ……………………….., anyja
születési
neve:
….....................................................................,
lakcíme:
………………………...................................................................,)
kijelentem,
hogy
a
….............................................. Alapítvány kuratóriumi ( tagságát / …................... tisztségét )
a …………………………………………. szervezet (székhelye: ………………………., nyilvántartási száma:
…………………………) kijelölt { tagjaként / ………….. tisztségviselőjeként} elfogadom.

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy
(a) cselekvőképességem ( teljes / ……………… ügyekben korlátozott / kizárt .
(b) hogy ( büntetlen előéletű vagyok / ………………… büntetés kiszabása miatti, a büntetett
előélethez fűződő joghátrányok hatálya alatt állok }
(c) a vezető tisztségviselői tevékenységtől (foglalkozástól) eltiltás hatálya alatt ( állok /
nem állok )
(d) hogy ( foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állok / a ………….. foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt állok)
(e) ( az Alapító(k)al, az alapítói jogok gyakorlására jogosult alapítványi szerv tagjával, az
alapítói jogok gyakorlására jogosult csatlakozóval, illetve más erre jogosult személlyel
….......................... kapcsolatban állok / az Alapítóval (az alapítók bármelyikével), az
alapítói jogok gyakorlására jogosult alapítványi szerv tagjával, az alapítói jogok
gyakorlására jogosult csatlakozóval, illetve más erre jogosult személlyel közeli
hozzátartozói, illetve vezető tisztségviselői viszonyban nem állok }.
(f) a megelőző három évben({ voltam / nem voltam)} olyan, már megszűnt közhasznú
szervezet ügyvezetésének, illetve felügyelő szervének tagja (a megszűnését megelőző
két évből legalább egy évig),
(i) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
(ii) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt
fel,
(iii) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
(iv) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette, vagy törölte.
(g)
az alapítvány ( felügyelő / ellenőrző / számvizsgáló } bizottságának tagjával közeli
hozzátartozói, illetve élettársi viszonyban { állok / nem állok )
Az alapítvány céljainak és tevékenységének ismeretében nyilatkozom, hogy
(a) az általam képviselt szervezet, én, illetve közeli hozzátartozóm ténylegesen vagy
potenciálisan az alapítvány kedvezményezettje ( lehet / nem lehet ). Nyilatkozom
továbbá, hogy az alapítvány az általam képviselt szervezet, magam, illetve
hozzátartozóm érdekében létrehozott alapítványnak ( minősülhet / nem minősülhet).
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(b)

……………………………….Alapítvány alapító okiratát teljes egészében megismertem, és
velem szemben az alapító okirat szerinti további összeférhetetlenségi, illetve kizáró
okok sem állnak fenn.

Kelt,……………………………………………….

…………………………………………………………………
(név)
(aláírás)

Előttünk, mint tanúk előtt:
(név)……………………………….…………………………………..
(lakcím)………………………………………………………………..
(aláírás)………………………………………………………………..
(név)……………………………….…………………………………..
(lakcím)………………………………………………………………..
(aláírás)………………………………………………………………..

