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A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Ellenőrző
Bizottsága (a továbbiakban: EB) jelenlegi elnökeként egyrészt mindenekelőtt
szeretném megköszönni az EB tagok precíz és hatékony munkáját, valamint a
szervezetek ellenőrző bizottságainak, tisztségviselőinek, valamint a Titkárság
munkatársainak konstruktív, az EB tevékenységét támogató hozzáállását és
munkáját, másrészt az Egyesület tagságának, hogy megtiszteltek bizalmukkal, és
jelöltek a következő négy év EB elnöki tisztségére.
Elnöki programom része az Egyesület – és ezen belül a képviseleti és ügyintéző
szervek, valamint a Titkárság – alapszabály és az ügyrendi szabályok szerinti
működésnek és gazdálkodásának, továbbá a közhasznúsági célok érvényesülésének
felügyelete, természetesen a területi és szakterületi szervezetek ellenőrző
bizottságaival együttműködve, ahogy ezt az elmúlt négy évben is tettük.
Mindazonáltal a következő időszakban az EB tevékenysége során még inkább
erősíteni kívánom az együttműködést a szervezetek ellenőrző bizottságaival.
A gazdálkodás ellenőrzése mellett kiemelt fontosságot tulajdonítok az ellenőrzés
során felmerülő és az EB által szabályozásra ítélt kérdések artikulálására, valamint az
Elnökség aktív támogatására az esetleges szabályozások megalkotása során. Az
elkövetkező négy év tervei között szerepel a szervezetek működési szabályainak
összevetése az alapszabállyal is.
Újraválasztásom esetén az EB élén kifejtett tevékenységemet – csakúgy, mint eddig az Elnökkel, az Alelnökökkel és a Főtitkárral együttműködve, az Elnökséggel szoros
kapcsolatban, a szervezetek ellenőrző bizottságainak esetleges bevonásával, az
Egyesület hatályos Alapszabályzatának és szabályzatainak megfelelően kívánom
végezni.

Kijelentem, hogy nem állok az Egyesülettel a megbízatásomon kívüli más
tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban, valamint nem részesülök az egyesület cél szerinti juttatásából.

Nyilatkozom, hogy nem esek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv.-ben (a
továbbiakban: Ectv.) írott kizáró ok alá. Tudomásom van arról, hogy az Ectv. 39. § (1)
értelmében a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más

közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két
évben legalább egy évig
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt
tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
A (2) értelmében a vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles
valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen
tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Ezt a követelményt
tudomásul veszem.
Kijelentem, hogy vezetői tisztséget más közhasznú szervezetnél nem töltök be.
Kijelentem, hogy velem szemben a fenti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.
Nyilatkozom, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 3:22. §-ban,
valamint a 3:26. § (2) bek.-ben a vezető tisztségviselővel szembeni követelményeknek
megfelelek és velem szemben nem állnak fenn kizáró okok.
Nyilatkozom, hogy a közügyektől nem vagyok eltiltva.

