BELÉPÉSI NYILATKOZAT - TAGSÁGI MEGÁLLAPODÁS
Alulírott, kijelentem, hogy a Márton Áron Szolgáltató Iskolaszövetkezetbe /rövidített név: Márton Áron Iskolaszövetkezet, székhely:1037 Budapest,
Bécsi út 324., levelezési cím: 1092 Budapest, Erkel utca 3. fsz., cégjegyzékszám: 01-02-054107, statisztikai számjel: 11931335-7810-123-15,
képviseli: Lator Sándor elnök önállóan, valamint Virág Viktor alelnök önállóan/ tagként kívánok belépni. Ezen belépési nyilatkozat aláírásával
kijelentem, hogy a Szövetkezet Alapszabályát, illetve az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Jelen nyilatkozat aláírásával
elismerem, hogy az Alapszabály rendelkezéseit megismertem.
A Szövetkezet feladatainak megvalósításában személyes munkámmal kívánok részt venni. A Szövetkezet tartozásaiért vagyoni hozzájárulásom
erejéig felelősséget vállalok.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
 nappali tagozatos diák vagyok.

Diákigazolvány száma /kártyaszám/:         

 nem vagyok nappali tagozatos diák.
Név: …………… ...........................................................

Adóazonosító jele:          

Anyja leánykori neve:…………………………………………………… TAJ. száma:         
Születési helye:............................................................................. Születési ideje:     .   .  
Bankszámlaszáma:        -         -       
Állandó lakcíme:………………….. .............................................................................................................………
Ideiglenes lakcíme: :………………….........................................................................................................………
Tel.: .......................................................………………… E-mail.: ……………………………………………………….
Személyi igazolvány száma: …………………………………………. Útlevél száma (külföldieknél): ………………………………….

Oktatási intézmény neve: …………………… ..............................................................................................………
Oktatási intézmény címe: ………………………………………………………………………………………………………..
Hallgatói jogviszony kezdete:     .   .  
Megváltozott munkaképességű:

Állampolgársága: .............................…….............

igen / nem (aláhúzni)

Alulírott, jelen nyilatkozat aláírásával elismerem, hogy a tagfelvétellel egyidejűleg 2000.- Ft, azaz kettőezer magyar forint vagyoni hozzájárulási
kötelezettségem keletkezik, egyben visszavonhatatlan kötelezettséget vállalok ezen, vagyoni hozzájárulás /részjegy/ teljesítésére. Tudomásul veszem,
hogy ezt az összeget a Szövetkezet az első esedékes jövedelmemből levonja. Tudomásul veszem, hogy, jelen nyilatkozat aláírásától számított 1. /egy/
éven belül a teljes vagyoni hozzájárulásomat köteles vagyok teljesíteni. Tudomásul veszem továbbá, hogy tagságom megszűnése esetén a
Szövetkezet egy hónapon belül elszámol velem.
Aláírásommal elismerem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A belépési nyilatkozatot az Igazgatóság tagfelvételről szóló
döntése után tagsági megállapodásként, magamra nézve kötelező érvényűnek ismerem el.

Kelt: ...................................................

.........................................................
Aláírás
____________________________________________________________________________________

........................................................................................................................................ Tagfelvétele jogi és egyéb akadályokba nem ütközik, a Márton
Áron Szolgáltató Iskolaszövetkezet Igazgatósága az ..................................................………………-ei ülésen felvette a Szövetkezet tagjai közé.
Budapest,

....................................................

Záradék

..........................................................................
Elnök
!kitöltés kilépéskor!

Tagsági viszony megszüntetése:
Vagyoni hozzájárulásom /részjegy/ összegét visszakaptam, a Szövetkezettel szemben semmiféle követelésem nincs.
Budapest, ....................................................

.......................................
Aláírás

