Pécsi Ipartestület Választási Szabályzata
Ipartestület Alapszabálya értelmében a Testület vezető tisztségvilelőit titkos szavazással kell
megválasztani Választott Tisztségviselők mandátuma négy évre szól, kivétel a JÖSZ tagjai,
akiknek mandátuma a két Közgyűlés közti időszakra, de maximum egy évre szól
I. A VÁLASZTÁS ELŐKÉSZÍTÉSE
1. A választó Közgyűlést az Elnökség felhatalmazása alapján az Ipartestület Elnöke hívja
össze. Ennek időpontját, helyét és a napirendi pontokat legalább 8 nappal korábban
nyilvánosságra kell hozni.
2, Elnök, Alelnök, és a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak személyére a Jelölő
Bizottság tesz javaslatot.
JÖSZ tagjainak személyére javaslatot az Elnökség tesz
Közgyűlés által választott tisztségviselők:
 Ipartestület Elnöke (1 fő)
 Ipartestület alelnökei ( 3 fő )
 Ipartestület Felügyelő Bizottságának tagjai (5 fő)
 JÖSZ tagjai (5 fő )
IV. A JELÖLÉS ÉS A VÁLASZTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
JÖSZ az Ipartestület tagjainak megkeresése útján gyűjt javaslatokat a választás napirendjében
megjelölt tisztséget betöltő személyekre vonatkozóan . JÖSZ elnöke az itt szerzett információkat
köteles a közgyűlés elé tárni.
Választott tisztségre csak a testület rendes tagja válaszható.
Választott tisztségviselők személyére a JÖSZ elnöke tesz javaslatot. Szavazólapra csak azok a jelen
lévő jelöltek kerülhetnek, akik a jelölést elfogadták és a szavazásra jogosultak 50%+1 fő
támogatását megkapták.
Közgyűlésen az Ipartestület rendes tagjai közvetlenül is tehetnek javaslatot bármely tisztséget
betöltő személyre, de a szavazólapra csak abban az esetben kerülhetnek fel, ha a jelenlévő
szavazásra jogosult tagok 50%+ 1 fő támogatását megszerezte.
Indokolt esetben a Közgyűlés eltekinthet a személyes megjelenéstől, ha a jelölt kellő indokkal van
távol (pl. betegség, közúti baleset, stb.) de előtte írásban nyilatkozott a jelölés elvállalásáról. A
szavazólapra történő felkerüléshez azonban a megjelent tagok 50% + 1 fő igenlő szavazata
szükséges. A szavazólapon a felkerülés sorrendjét a kapott szavazatok száma, azonos szám esetén,
"ABC" sorrend dönti el.
V. A JELÖLÉS ÉS A VÁLASZTÁS MÓDJA
1.

A választás első szakasza a JÖSZ által javasolt személyek jelölő lapra való felkerülés
megszavaztatása, amit a közgyűlés levezető elnöke bonyolít le.

2.

A jelölés külön-külön történik az Ipartestület Elnökére, Alelnökeire, a Felügyelő
Bizottság tagjaira, és a JÖSZ tagjaira.

3. Az Ipartestület tisztségviselőinek tagjait az alábbi sorrend alapján kell jelölni és a
választást lebonyolítani:
-ipartestület elnöke
-alelnökök
-felügyelő bizottság tagjai
-JÖSZ tagjai
4. Jelöltek megszavazását követően JÖSZ elkészíti a szavazólapokat. Valamennyi tisztség
és tisztségre javasolt személy egy szavazólapra kerül felvezetésre a jelölésnek megfelelő
sorrendben.
5. A választás második szakasza a titkos szavazás. A titkos szavazás egy szavazólapon
egyidejűleg azonos időben történik.
6. A szavazólapon fel kell tüntetni: - a betöltendő tisztség megnevezését; - a megválasztható
személyek számát; - a jelöltek nevét. (Minden más jel, felirat, megjegyzés szerepeltetése
tilos a szavazólapon.
7. Az eredmény kihirdetése az levezető elnök feladata.
8. Megválasztottnak az tekintendő(k), aki(k) a titkos szavazás során leadott érvényes
szavazatokból a legtöbb szavazatot kapta, amely azonban nem lehet kevesebb, mint az
érvényes szavazatok 50 % + 1fő.
9. Szavazategyenlőség esetén a választást meg kell ismételni és mindaddig folytatni, ameddig
valamely jelölt(ek) nem kapta(ák) meg a szükséges többségi szavazatot.
10. Érvénytelen a szavazólap, ha azon több, vagy kevesebb szavazat szerepel, mint a
megválasztható személyek száma, vagy ha nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy a
szavazatot kire adták le. A jelöltre leadott szavazat akkor érvénytelen, ha nevét áthúzták a
szavazólapon. Amennyiben az érvénytelen szavazólapok száma több mint 50 %, akkor a
választást meg kell ismételni. Szavazólap érvénytelenség a szavazólapon feltüntetett
valamennyi tisztségre vonatkozik,
11. A szavazólapokat és az összesítő lapokat az irodavezető 60 napig köteles megőrizni.
Amennyiben a választással kapcsolatban ez idő alatt kifogás nem érkezik, a 61. nap után az
Elnök és a Felügyelő Bizottság elnöke azokat közösen megsemmisíti vagy intézkedik
megsemmisítésükről.
VI. TISZTSÉGVISELŐK ÉS TESTÜLETI TAGOK VISSZAHÍVÁSA
1. Az Ipartestület Elnökének, Alelnökének, a Felügyelő Bizottság elnökének, tagjainak
visszahívását bármely Ipartestületi rendes tag kezdeményezheti az indok megjelölésével, és
azt a közgyűlésen jelenlévő rendes tag 2/3-a myílt szavazással támogatja.
2. A kezdeményezést a rendes Közgyűlés előtt, illetve a Közgyűlésen kell eljuttatni az
Ipartestület Elnökéhez, amelyet az köteles a Közgyűlésre javasolt napirendek között
szerepeltetni.

3. A Közgyűlésre beterjesztett visszahívási javaslat önálló napirendként történő
megtárgyalásáról az ügyrendi kérdésektől függetlenül külön szavazással dönt a közgyűlés.
4. Ha a Közgyűlés napirendre tűzte a visszahívást, a napirend vitája után - a megválasztás
módjához igazodva - titkos vagy nyílt szavazással dönt a visszahívásról. A visszahívásra
vonatkozó javaslat akkor tekinthető elfogadottnak, ha azt a jelenlévő rendes tag 50 %-a + 1
fő megszavazta.
VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A jelen Választási Szabályzat az elfogadása napján lép hatályba, előírásait első ízben a 2013. január
28-i Közgyűlésen kell alkalmazni.
Pécs, 2013. január 16.

