
Pálvázati hirdetménv
Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Önkormányzati Testület

tisztségviselőinek időközi választása

1. A választás kiÍrása:
A Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Önkormányzati Testület (továbbiakban: HÖT) a hatályban lévő
Alapszabályának II. fejezet l.l. pontja - ,l HoT KüldöttgíiléSének létszáma a megváIasztott tagok számónak
ledeljebb 2/3-áigcsökkenhet, ilyen esetben a HoT elnök kÖteles időközivólasztást kiírni"-, valamint a [V.
fejezet 7. pontja értelmében _ ,,Ha a Ktildattgyűlés tagjának megbízatasa bármely okból megszűnik, a
KüIdöÍÍgyűIés eg,lszeríi szóröbbséggel dönt arról, hogl a HÓT elnöknek - érintettsége esetén a HÖT
alelnölrrtek * szükséges-e időközi választóst kiírnia. " - a HÖT elnöke a HÖt Ehökség és HÖT Küldöttgyűlés
egyetértésével pályázatot hirdet a HÖT tisáségviselőinek időközi megválasztásávalkapcsolatban'

2. A választás rendie és az egves időpontok:
2.|. Ajelölt pályázatának tartalmaznia kell a jelölt:
l. nevét,
2. szakját,
3. egy igazolványképet,
4. motivációs levelet, és

5. hozzájárulásátlnyilatkozatát arra vonatkozőan, hogy a felsorolt adatoknak a választások időtartama alatti
nyi lváno s s á gr a hozatalához
6.nyilatkozatátarravonatkozóan'hogyajelenválasztásirendetelolvasta' értelmezte,ésrendelkezéseit,illetve
a Válasáási Bizottság döntéseit magára nézve kötelező érvényúnek fogadja el.

2.2. P á|y ázatok benyűj tásának határidej e és helye :

. P ály ázatok berryúj tásának határidej e : 2022. október 1 0 - 1 3 .

2022. oktőber 10. 10:00 - 15:00, 2022' oktober'11. 10í00 - 15:00' 2022. oktőber 12. 10:00 - 15:00,2022.
október 13. 10:00 - 15:00
. Pá|yázatok benyújtásának helye:
- a HÖT munkatársának e-mailben, scannelt formátumban a toth.kinga@nye'hu e-mail címre kell benyújtani
a pály ázati hirdetményben megjelölt határidőig.

2.3. Ajelöltek listájának összeállítása és nyilvánosságra hozata|:2022' oktőber 14. 16:00 óráig

3. A szavazás időtartama: 2022' oktőber 18-20. 09:00 - 15:00

4. Szavazatszámlálás: 2022. oktőber 21.

5. A választás eredménvének kihirdetése:
5.1. Nem jogerős eredmény kihirdetése: 2022. oktőber 2l. 16:00 őráig
5.2. Jogerős eredmény kihirdetése: 2022. oktőber 26. 16:00 őráig

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

7. A Jelölő Bizottsáe összetétele:
a) Azintézmény rektora általkijelölt 2 intézményi munkatárs
b) A HÖT által delegált 8 hallgató

7. A választással kapcsolatos egvéb tudnivalók:
A választási eljárásában 4 szavazőkör kerül kialakításra, az alábbiak szerint:
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I. számú szavazőkör - Campus Kollégium főbejárati porta mellett: első éves hallgatőkszámára
II. számú szavazőkör - Campus Kollégium főbejárati porta mellett:másod éves hallgatőkszámára
III. számú szavazőkör - Campus Kollégium főbejárati porta mellett: harmad éves hallgatők számára
IV. számú szavazőkör - Campus Kotlógium főbejárati porta mellett: a hét féléves képzések utolsó féléves
hallgatói, továbbá valamennyi képzési időn túli hallgató számára

A megválasztott tisztségviselők sorrendben a legtöbb szavazatot kapott 11 hallgató.
A tisztségviselő mandátuma legfeljebb 2023. december 12. napjáig szól, megbízatási ideje legfetjebb 4

év lehet.


