Módosítási javaslatok az MMK Geodéziai és Geoinformatikai tagozat
ügyrendjében
Az elnökség javaslata:
Jóváhagyva a 5/2012 (06.07.) elnökségi határozattal.
4.
A szakmai tagozat tisztségviselői:
az elnökség tagjai,
a Minősítő Bizottság elnöke tagjai.
4.1.1. a)
A szakmai tagozat taggyűléséről, az elnökségi és kibővített elnökségi üléseiről emlékeztetőt
kell vezetni, amelyet a jegyzőkönyv vezető, jegyzőkönyv hitelesítő ír alá.
4.2.2 Az elnök, az elnökség tagjai és minősítő bizottsági tagok, valamint a tagozati küldöttek
megválasztása.
a) Az elnökség a taggyűlést 3 hónappal megelőzően 5-9 tagból álló jelölő választási
bizottságot hoz létre. A jelölő választási bizottság elnökét a bizottság tagjai választják meg
alakuló ülésükön. A jelölő választási bizottság összetétele a lehető legjobban tükrözze a
területi létszámarányokat. A kamara jelölő választási bizottsági tagságot vállaló tagjai
nyilatkoznak arról, hogy
- vállalják, hogy közreműködnek a jelölő választási bizottság munkájában,
- nem jelöltetik magukat tisztségre abban a körben, amelyre jelölési mandátumuk érvényes.
A jelölő választási bizottság a tagozat honlapján, továbbá a szakcsoporti elnököknek, és az email címmel rendelkező tagoknak megküldve közzéteszi a jelölési felhívást, szempontokat, és
a jelölésre rendelkezésre álló időtartamot. A jelölő választási bizottság a javaslatokat írásban
(posta, e-mail, fax) fogadja.
A jelöltek listáját és a jelöltek mérnöki és kamarai tevékenységéről szóló rövid ismertetést a
tagok számára nyilvánosságra kell hozni, a taggyűlésre szóló meghívóval együtt.
A taggyűlésen a jelölő választási bizottság elnöke ismerteti a jelölés eredményét a tagozati
elnök, az elnökhelyettesek, az elnökségi tagok, és minősítő bizottsági tagokra, illetve a tagozati
küldöttek személyére.
4.2.2 c) Az elnökség tagjai, minősítésiő bizottsági tagok, valamint az országos küldöttek
megbízatásának határidő előtti, esetleges megszűnése miatt megüresedett helyet ennek a
tisztségnek az első (következő) megválasztott póttagja tölti be, a legközelebbi választásig.
4.3.1.b) előzetesen elfogadja, és jóváhagyásra felterjeszti a Magyar Mérnöki Kamara
Küldöttgyűlésnek szóló, a Tagozat működésére és gazdálkodására vonatkozó éves beszámolót;
4.3.1 c) Össze kell hívni az elnökségi ülést, ha azt az elnökség tagjainak legalább 20 %-a, de
legalább 2 elnökségi tag fő kéri.

4.3.3
A kibővített elnökség tagjai az elnökség tagjain túlmenően, továbbá a szakosztályok és
szakcsoportok elnökei, és valamint a Minősítő Bizottság elnöke. A kibővített Elnökséget
legalább évente négyszer kétszer össze kell hívni. A kibővített Elnökség hatáskörébe tartozik

minden, a szakmai tagozat egészét érintő, és kötelezettségvállalást jelentő döntés meghozatala.
Előzetesen elfogadja, és jóváhagyásra felterjeszti a Magyar Mérnöki Kamara
Küldöttgyűlésnek szóló, a Tagozat működésére és gazdálkodására vonatkozó éves
beszámolót.

4.4. d)
A 12 7 tagból álló minősítő bizottság feladata:

A tagozat tagjaitól nem érkezett egyéb módosítási javaslat.

