
Pálvázati hirdqÍménv
Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Onkormányzati Testület

tisztségviselőinek időközi választása

1. A választás kiírása:
A Nyíregyh áziEgyetemHallgatói Önkormányzati Testtilet (továbbiakban: HÖT) a h atályban 1évő
AlapszabáLyának II. fejezet l.1. pontja értelmében - a HoT Kiildöttgyűlésének létszáma a
megválasztott tagok számának legfeljebb 2/j-áig csökkenhet, ilyen esetben a HÖT elnök köteles
időközi választást kiírni"- a HÖT elnöke a HÖT Elnökség és HÖT Küldöttgyűlés egyetértésével
páIyázatothirdet a HoT tisztségviselőinek időközi megváluztásávalkapcsolatban.

2. A választás rendie és az egves időpontok:
2.1. A jetölt pá|yázatának tartalmazrÍa kell a jeliilt:
1. nevét,
2. szakját,
3. egy igazolványképet,
4" motivációs levelet, és
5.hozzájátrulrásáínyilatko zatát arra vonatkozóan, hogy a felsorolt adatoknak a váIasztások időtartama
alatti nyilv án os s ágra hozata|ához
6. nyilatkozatát ana vonatkozóan, hogy a jelen választásí rendet elolvasta, értelmezte, és

rendelkezeseit, illetve a Választasi Bizottság döntéseit magáranézve kötelező érvényíínek fogadja el.

2.2. P á|y ánato k beny új tásának határidej e és helye :

2.3. A jelölteklistájánakösszeállításaés nyilvánosságra hozatal:2019.09.16. 16:00óráig

. P ály ázatokbenyűjtasának határideje:

. P áIy ázatokb enyujtasának helye:

3. A szavazás időtartama:

4. Szavazatszámlálás:

2019.09.09. - 2019.09 .13. (H-P: I 0:00-14:00)
a HÖt ugyintéző B. épület 164-es irodája

2019.09 .17 . - 2019.09.19. (K-CS: 09:00-15:00)

2019.09.20.

z0 19.09.23. 1 4:00 óráig
2019.09.27. 16:00 órág

5. A választás eredménvének kihirdetése:
5.l . Nem jogerős eredmény kihirdetése:
5.2. Jogerős eredmény kihirdetése:

6. A Választási Bizottsáe összetétele:
a) 1 oktató
b) 2 hallgató

7. A Jelölő Bizottsáq összetétele:
a) Az intézmény rektora által kijelölt 2 intézményi munkatms
b) A HÖT által delegált 8 hallgató

7. A választás s al kapcsolato s e gvéb tudniv alók:
A választási eljárásaban 4 szavazőkör kertilkialakításra,az alábbiak szerint:
I' számú szavaznkör - Campus Kollégium főbejárati porta mellett: első éves hallgatőkszámára
II. számú szavazőkőr _ Campus Kotlégium főbejárati porta mellett: másod éves hallgatók szétmára

III. számú szavazőkőr - Campus Kollégium főbejárati porta mellett: harmad éves hallgatók
számára
IV. számú szavazőkor - Campus Kollegium főbejárati porta mellett: ahét féléves kép#sek utolsó
féléves hallgatói, továbbávalamennyi képzési időn tuli hallgató szírnira

A megválasztott tisztségviselők sorrendben a legtöbb szavazttot kapott 14 ha||gatő, kivéve a
v áIasztás során felmerüIő szavazategyenlőség esetén.
A tisztségviselő mandátuma legfeljebb 2019. december 8. napjáig szól, megbízatási ideje
legfeljebb 4 év lehet.
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