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JESZ - JÓLÉT ÉS SZABADSÁG DEMOKRATA KÖZÖSSÉG
TTA
AG
G
belépési nyilatkozat
Megye/fıváros: ...............................................Választókerületi Szervezet száma:……….
(csoport neve:…………………………………………………...........)
A Szervezet székhelye: ………………………………………Tagkönyvszám: ………………
Alulírott kijelentem, hogy a JESZ Alapszabályát elfogadom, a párt testületeinek
mindenkori döntéseit tudomásul veszem, és politikai tevékenységem során azoknak
megfelelıen cselekszem. Aláírásommal kinyilvánítom, hogy a JESZ tagja kívánok lenni.
Személyi adataim:
Név: ………………………………………………………….

születési év: …………

Lakáscím: irsz: ………… telpülés, utca, házsz.:………………………………………………..
Telefon: vezetékes: ……………………………………

mobil: ………………………….

Legmagasabb iskolai végzettség: ………………………………………………………………..
Foglalkozás: ………………………………………………………………………………………..
E-posta cím: ………………………………………………………………………………………..
Nyelvtudás: ………………………………………………………………..alap, közép, felsıfok.
Kelt: ……………………………………………..
……………………………………………………

a nyilatkozó aláírása
JESZ-tag ajánlók nyilatkozatai:
Ajánlók, mint a JESZ tagjai kijelentjük, hogy ………………………………………………… -t
személyesen ismerjük és tagfelvételét támogatjuk.
1. ajánló: ……………………………..tagkönyvszám: …………… aláírás: ……………………
2. ajánló: ……………………………..tagkönyvszám: …………… aláírás: ……………………
JESZ Választókerületi Szervezet Elnökségének javaslata:
A JESZ fent jelzett szervezetének elnöksége jelen belépési szándékot megtárgyalta, és a
tagfelvételt javasolja.
Kelt: …………………………………………….
………………………………………….
a szervezet elnöke
JESZ Országos Elnökségének határozata:
A JESZ Országos Elnöksége jelen belépési nyilatkozatot megtárgyalta és a tagfelvételt
jóváhagyja.
Kelt: …………………………………………….
…………………………………………………..

JESZ országos elnök
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Tagsággal kapcsolatos kivonatok a JESZ Alapszabályából:
7.§
/1/
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség tagja lehet az a magyar állampolgár, vagy az
a Magyarországon letelepedési engedéllyel tartózkodó nem magyar állampolgár, aki
személyes joga szerint nagykorú, cselekvıképességet érintı gondnokság alatt nem áll,
valamint elfogadja a párt Alapszabályát és kijelenti, hogy a párt testületeinek mindenkori
döntéseit tudomásul veszi, politikai tevékenysége során azoknak megfelelıen cselekszik,
továbbá az elızıeket a belépési nyilatkozaton saját kező aláírásával is vállalja.
8.§
/1/
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösségben a tagsági viszony tagfelvétellel keletkezik,
amelyrıl a párt Országos Elnöksége dönt. A felvételhez két tag javaslata szükséges, és a
felvételrıl vagy annak elutasításáról a felvételt kérelmezıt az Országos Elnökség
bizonyítható módon értesíti az Országos Hivatalon keresztül. E döntés ellen a felvételt
kérelmezı az értesítéstıl számított 15 napon belül, és a választókerületi szervezet
bármely tagja a döntéstıl számított 15 napon belül az Országos Választmánynál írásban
jogorvoslattal élhet, az Országos Választmány döntése végérvényes.
/4/
Tagfelvétel elıtt a jelen Alapszabály 56. §-ában foglalt körülmények fennállása amennyiben azok ismertek - mérlegelendı.
10. §
/1/
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség minden tagja - amennyiben az Alapszabály
másként nem rendelkezik - azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.
/2/
a) jogosult részt venni a párt tevékenységében és rendezvényein, a párt testületei
tagjainak és tisztségviselıinek a Választási Szabályzat szerinti megválasztásában,
b) az újonnan belépı tag két éves tagsági viszony után jelölhetı és választható
országos párttisztségre
c) a 10.§ /2/ b) pontjában foglalt határidı elıtti jelölésrıl az Országos Elnökség dönt
d) köteles az Országos Választmány által megállapított tagdíjat megfizetni,
e) politikai tevékenysége során köteles megtartani a párt testületeinek határozatait,
továbbá köteles azoknak megfelelıen eljárni.
/4/
A jelen Alapszabály és a párt egyéb Szabályzatainak rendelkezései a párt valamennyi
tagjára és pártoló tagjára nézve kötelezıek.
56.§
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség bármely vezetı testületében nem viselhet
tisztséget, és nem lehet a párt alkalmazottja, aki:
a) büntetett elıélető,
b) az ÁVO és az ÁVH, illetve a Katonapolitikai Osztály tagja volt, vagy részt vett az
1956. évi forradalom és szabadságharc leverésében,
c) a Munkásırség tagja volt, vagy a BM III. fıcsoport bármely ügyosztálya
állományában nyilvántartott titkos tiszt, vagy bármely ügyosztály hálózati személye
volt.
d) az MSZMP-ben, vagy a KISZ-ben vezetı tisztséget töltött be.
(Az Alapszabály 56.§. d) pontjának hatálya alá tartozik, aki az ott meghatározott
szervezetek országos, megyei vagy települési szerveiben függetlenített tisztségviselı
volt.)

