ELFOGADÓ NYILATKOZAT
Alulírott …………………………………………………………….... (született:………..………………..………..…………..napján,
anyja neve: ……………….………………., szig. sz.: ………….……….), ………………………………………………………………….
szám alatti lakos nyilatkozom, hogy a Magyar Építész Kamara (székhelye: 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.)
alábbi tisztségére/tisztségeire történő jelölést a 2017. novemberi MÉK küldöttgyűlésre elfogadom.
Az általam vállalt tisztségek elfogadásának sorrendje (megválasztásom esetére) a következő:
1………………….…………..…….tisztség
2……………………….……..…….tisztség
3…………………….………..…….tisztség
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy büntetlen előéletű, cselekvőképes, magyar
állampolgár vagyok, közügyektől való eltiltás hatálya alatt nem állok, semmiféle olyan kizáró ok velem
szemben nem áll fenn, amely a Magyar Építész Kamara fenti tisztségére/tisztségeire történő jelölésemet,
illetve megválasztásom esetén annak betöltését kizárja.
Jelen nyilatkozat aláírásával nyilatkozom, hogy az 1996. évi LVIII. törvény 21. § (1), (3) és (4)
bekezdéseiben és a MÉK Alapszabály 3.2.2. pontban foglalt, alábbi összeférhetetlenségi rendelkezéseket
ismerem, magamra nézve azokat kötelezőnek ismerem el, és az ezekben foglalt kizáró okok egyike sem áll
fenn velem szemben:
A kamarai tag egyidejűleg nem lehet az elnökség és a felügyelő bizottság tagja, továbbá az elnökség és a
felügyelő bizottságok tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja],
illetve munkakörükben egymás alá- és fölérendeltjei.
A kamarai tag tisztségviselőként azonos kamarai szervezeten belül egy tisztséget tölthet be.
Nem lehet az országos kamara tisztségviselője, bizottságának elnöke, szakmai tagozatának, szakmai kollégiumának vezetője az, aki az építésügy irányításáért felelős központi közigazgatási szerv kormánytisztviselője, vagy a területi kamara illetékességi területén építésügyi, építésfelügyeleti hatósági vagy főépítészi
feladatot ellátó köztisztviselő, kormánytisztviselő.
Alapszabály 3.2.2.
a.) a területi kamara tagja a területi, és az országos kamarában egyidejűleg egy-egy tisztséget tölthet
be tisztségviselőként,
b.) a területi felügyelő bizottság tagja a területi kamarában, az országos felügyelő bizottság tagja a
Magyar Építész Kamarában más tisztséget nem vállalhat,
c.) összeférhetetlennek minősül továbbá az a tisztségviselő, akiknek a jelölését megelőző ciklusban
mandátuma azért szűnt meg, mert az őt megválasztó szerv visszahívta.
Budapest, 2017. ….…….….
……………………………
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