MEGISMÉTELT JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS
Az Oroszlányi Horgász Egyesület Tisztségviselőinek 2021. évi
megválasztásához
Tisztelt Horgásztársak, Egyesületi Tagok!
Az Oroszlányi Horgászegyesület (továbbiakban „egyesület”) alapszabálya szerint, a jelenlegi
Vezetőség és a Felügyelő Bizottság mandátuma 2021.02.27.-én, míg a Fegyelmi Bizottság
mandátuma 2021.03.06-án lejárt.
Az alapszabály előírja, hogy tisztújításhoz a közgyűlésnek jelölőbizottságot kell választania.
A 2020.09.27-én megtartott, 2020. évi rendes közgyűlésen megválasztásra került a Jelölő
Bizottság.
Tagok:
- Barabás István
- Csernyik Attila
- Fidrich András
- Inczédi András
- Kiss Tamás
- Valter Máté
- Turi Gergely
A Jelölő Bizottság az alakuló ülésén (2020.10.27.) egyhangúan bizottsági elnöknek választotta
Inczédi Andrást. Inczédi András 2021.05.28.-án a Bizottság irányába írásban jelezte, hogy
egészségi állapota miatt a jövőben a Jelölő Bizottság elnöki teendőit nem tudja ellátni, és
2021.06.01.-vel a választott tisztségéről lemond. Jelölő Bizottság a döntést tudomásul vette, és
ennek tényét jegyzőkönyvben rögzítette. Jelölő Bizottság 2021.06.01.-én megtartott 3. gyűlésén
egyhangú szavazással Csernyik Attilát új elnöknek megválasztotta.
A Jelölő Bizottság feladata, hogy az ORHE tisztségviselőinek megválasztásához szükséges
feladatokat elvégezze, a jelentkezés feltételeit meghatározza és a jelöltállítást megtegye, illetve
a kiválasztott jelölteket a tisztújító közgyűlésen a tagság elé szavazásra terjessze.
Jelölő Bizottság a 2021.01.31.-én lezárt jelentkezési határidőt a 2021.06.01.-én megtartott
3. összejövetelén hozott egyhangú döntés eredményeképpen 2021.06.09.napjától
2021.06.30. napjáig meghosszabbítja. Ennek oka, hogy a 2021.január 31. napjáig beérkezett
jelentkezések száma nem elégséges a választandó tisztségviselői létszám betöltésére, illetve a
beadott pályázati lapok minősége sok esetben nem érte el a minimum követelményeket.
Természetesen az eddig beérkezett jelentkezési anyagokat NEM KELL újból beküldeni,
azok továbbra is érvényesek.
A 2021. március hónapban megtartandó tisztújító közgyűlésen meg kell megválasztani:
Vezetőség:
1fő elnök, 1fő titkár és 5fő vezetőségi tag
Felügyelő bizottság: 5 fő bizottsági tag
Fegyelmi bizottság: 5 fő bizottsági tag

Kérünk, minden olyan egyesületi tagot, aki érez magában késztetést bármely tisztség
betöltésére, és ezzel együtt vállalja az egyesület érdekében végzendő nonprofit közösségi
munkát, hogy
legkésőbb 202l.06.30.-ig az alábbiak szerint tegye meg jelentkezését:
Jelentkezési feltételek:
1. Rövid, bemutatkozó, arcképes jelentkezés készítése PDF formátumban, mely tartalmazza
- a jelentkező jelenlegi foglalkozását
- a horgászegyesületbe való belépésének időpontját
- a kívánt tisztség betöltésének megnevezését
- megválasztása esetén az általa vállalt és végzendő szakfeladatok rövid ismertetését
- javaslatokat
2. A jelentkezőnek, az egyesület teljes jogú tagjának, vagy különleges jogállású tagjának kell
lennie, azon további kitétellel, hogy velük szemben nem született 10 éven belül jogerős
elmarasztaló fegyelmi határozat, illetve a jogszabályban foglalt egyéb feltételnek is
megfelelnek.
3. Egyszerre több tisztségre is lehet jelentkezni, de megválasztás esetén betölteni egyidejűleg,
csak egy tisztséget lehet.
4. A jelentkezéseket kizárólag az orhevalasztas2021@gmail.com email címre küldött PDF
dokumentum beküldésével tudjuk elfogadni.

A Jelölőbizottság a beérkezett jelentkezéseket idősorrendben bírálja el.
Oroszlány, 2021.06.01.
ORHE Jelölő Bizottság nevében

Csernyik Attila
elnök

