
KERESZTÉNYDEMOKRATA
NÉPPÁRT

BELÉPÉSI NYILATKOZAT
(kettős tagság esetén)

Tagként felvételemet kérem a Kereszténydemokrata Néppártba.

Név: ……………………………………………………………………………

Születési hely:……………….…  ………. év ………….…….. hó …….… nap

Lakáscím:   …………...………………………………… város
                           (irányítószám)

……………………………. utca …..... hsz. Telefon: (….)………………...

Munkahely:……………………………… Telefon: (….)………………...

Mobil t.:    (….)………………...   E-mail: ……………………………..……..

Foglalkozás: …………………………….. Beosztás: ….……………..…..…
Nyelvismeret (milyen fokon?): 1………………2…………….3……………...

Mely pártnak tagja? ……………………………. Mióta? …………………..

A párt Alapszabályát megismertem, azt magamra nézve kötelezőnek elfogadom.

Kelt:…………………………...201…...év ……………………….hó …….nap

………………………………
a jelentkező aláírása

Fentnevezettet  a  taggyűlés  a  ………………………helyi  Szervezetbe  az
Ügyvezető Elnökség jóváhagyó döntése esetén sorába felveszi..

………….…………………….      P. H. ………….…………………….
a helyi Szervezet elnöke a megyei Választmány elnöke

Az Ügyvezető Elnökség határozata:  felvehető  nem vehető fel

Kelt:…………………………...201…...év ……………………….hó …….nap

………………………………
Sorszám: ………………. a párt elnöke
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