Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület

Tájékoztató a MSOTKE 2012. évi Közgyűlésén
– a XI. Kongresszus keretében, Székesfehérvárott –
tartandó tisztújító választásról
MSOTKE ALAPSZABÁLYÁBÓL

6.1 A közgyűlés
A Közgyűlés a tagok összessége, az Egyesület legfelsőbb szerve.
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagoknak … több mint fele
jelen van. Ha a .. Közgyűlés .. határozatképtelen, legrövidebben 30 perccel későbbi,
legkésőbb 30 napon belüli időpontra ugyanazon tárgysorozattal megismételt
Közgyűlést kell kitűzni, amely az eredetivel azonos napirendi pontok tekintetében a
megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes lesz.
A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. …
Az Egyesület tisztségviselőinek Közgyűlés általi megválasztása minden esetben titkos
szavazással történik.
6.2 Az elnökség
Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat 8 tagú Elnökség látja el. Az
elnököt és 6 fő elnökségi tagot a közgyűlés 5 éves időtartamra választja.
A mandátum lejárta után az elnök e tisztségre egy alkalommal újra megválasztható.
Az elnökjelölt(ek) programjukat közzétehetik az Egyesület honlapján (www.msotke.hu)
a választás napját megelőző 30. naptól.
6.4. A Felügyelő Bizottság
A Felügyelő Bizottság egy elnökből és két további tagból áll. A Felügyelő Bizottság
tagjait a közgyűlés választja. A Felügyelő Bizottság tagjai az elnököt maguk közül
egyszerű szótöbbséggel választják. Szavazategyenlőség esetén a Felügyelő Bizottság
elnöke a tagok közül korban legidősebb.
A JELÖLŐ BIZOTTSÁG
A MSOTKE Jelölő Bizottsága 3 főből áll – 1 elnök és 2 tag.
Feladata: a tagság megkérdezése és az elektronikus jelölések alapján összeállítja az Elnökségbe,
illetve a Felügyelő Bizottságba jelölt személyek listáját.
Tagjai a MSOTKE rendes tagjai, a megválasztandó Elnökségben ill. Felügyelő Bizottságban nem
vállalnak tisztséget.
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A Jelölő Bizottság elnöke:
Dr. Zilcz Emília, e-mail: zilczem@index.hu
Szent Imre Kórház, Sürgősségi Betegellátó Osztály
1115 Budapest, Tétényi út 12-16.
A Jelölő Bizottság tagja:
Dr. Sárkány Ágnes, e-mail: asarkany@mail.fmkorhaz.hu
Szent György Kórház, Sürgősségi Betegellátó Osztály
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
A VÁLASZTÁS MENETE

1. Jelölt lehet mindenki, aki a MSOTKE rendes tagja és vele szemben
összeférhetetlenség (lsd. 1997. CLVI. Tv. 8-9.§) nem áll fenn.
2. A jelöltnek a jelölés elfogadásáról és az összeférhetetlenségéről írásban
nyilatkoznia kell – így kerülhet fel a jelölőlistára.
3. A választás tervezett időpontja a Közgyűlés (minden kapcsolódó adata honlapon
lesz elérhető).
4. Javasolt a jelölt fényképének és rövid életrajzának megjelenítése a honlapon.
5. Az elnökjelölt(ek) programjukat közzétehetik az Egyesület honlapján
(www.msotke.hu) a választás napját megelőző 30. naptól.
6. A jelöléstől a jelölt bármikor visszaléphet.
7. A jelölési lehetőség a választás megkezdéséig fennáll.
8. A szavazás titkos és szavazólapokon, kizárólag írásban történik.
9. A szavazólap:
a. kétféle: elnökségi, illetve felügyelő bizottsági
b. a Közgyűlésen minden jelenlévő rendes tag megkapja mindkettőt
c. az átvételt aláírásával igazolja a jelenléti íven
d. az elnökségi, illetve felügyelő bizottsági szavazólapok tartalmazzák a
megfelelő jelölt listát és helyet a helyszíni jelölteknek – valamint minden
név mellett négyzetet, a választást formailag segítendő
e. a szavazó a szavazólapokat a szavazóurnába adja le (ezeket archiválni is
kell)
f. az elnökségi szavazólap érvényes, ha azon legalább egy és legfeljebb 7
szavazat szerepel
g. a felügyelő bizottsági szavazólap érvényes, ha azon legalább egy és
legfeljebb 3 szavazat szerepel.
10. Utolsó helyi szavazategyenlőség esetén az adott vonatkozásban ismételt
szavazást kell tartani
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