Választási Hirdetmény!
2020. szeptember 30-án lejár a kamara testületeinek (küldöttgyűlés, elnökség, ellenőrző és etikai
bizottság) és tisztségviselőinek (elnök, alelnökök, bizottsági elnökök) mandátuma, ezért szeptember
hónapban kamarai választásokra kerül sor. A választási szabályok, a választásra jogosultak és a
választhatók (önkéntes kamarai tag) listája, valamint a küldött jelölő lapok 2020. július 13-tól
megtalálhatók a kamara honlapján (http://www.iparkamaraszolnok.hu/kamarai-valasztas-2020/)
a Kamara menüpont Kamarai választás 2020. almenü pont alatt, továbbá a kamara székhelyén
(Szolnok, Verseghy park 8.) és jászberényi képviseletén (Jászberény, Szabadság tér 3.).

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Választási Bizottságának tájékoztatója
a 2020. évi kamarai küldöttválasztások szabályairól
A kamarai választásokra vonatkozó legfontosabb szabályok összefoglalásával szeretnénk Önnek
minél részletesebb tájékoztatást nyújtani.
A választásra vonatkozó legfontosabb szabályok!


A választások 4 tagozatban – ipar, kereskedelem, szolgáltatás, kézműipar – zajlanak le.



Az egyes tagozatok küldötteinek választása során választójoga van valamennyi, a JászNagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara választási névjegyzékében szereplő
gazdálkodó szervezetnek. Minden gazdálkodó szervezetet a választás során egy szavazat illet
meg. A gazdálkodó szervezetek szavazati jogukat kizárólag a választási névjegyzékben
szavazásra jogosult személyként feltüntetett személy(ek) útján gyakorolhatják.



Tagozati küldöttnek megválasztható az a nagykorú magyar állampolgár, a külön törvény
szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy vagy olyan külföldi
állampolgár, aki munkavállalási engedéllyel rendelkezik vagy Magyarországon engedély
nélkül végezhet munkát, és olyan gazdálkodó szervezet tagja (részvényese), vezető
tisztségviselője, illetőleg alkalmazottja, amely tagja a kamarának, és a tagsági
jogviszonyból származó kötelezettségeinek eleget tett.

A küldöttválasztáson kizárólag a névjegyzékben szereplő képviselő választhat, ezért a Jelölő- és
Mandátumvizsgáló Bizottságnak címezve kell kérelmet benyújtani, hogy a választási névjegyzékbe
a gazdálkodó szervezet képviseletében mely személyt vegyék még fel.
Egy szavazásra jogosult személy egy gazdálkodó szervezetet képviselhet csak. A küldöttválasztó
tagozati ülésen szavazati joggal már kizárólag csak a választási névjegyzékben szereplő személy
rendelkezik. A tagozati ülésen a választási névjegyzéket kiegészíteni már nem lehet.
Az a személy, aki több gazdálkodó szervezetnek is vezető tisztségviselője, és a választási
névjegyzékben valamennyi gazdálkodó szervezet esetében képviselőként Ő van feltüntetve, alanyi
jogon egy személyben valamennyi gazdálkodó szervezet nevében szavazásra jogosult.
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Névjegyzékkel kapcsolatos kifogás:
A választási névjegyzékkel és a tagjegyzékkel kapcsolatos kifogást a közszemlére tétel időtartama
alatt a Választási Bizottsággal írásban kell közölni. A kifogást a JNSZM Kereskedelmi és
Iparkamara székhelyén lehet benyújtani.

Névjegyzékek közszemlére tételének
kezdő és befejező időpontja:
Kezdő időpont: 2020. július 13.

Befejező időpont: 2020. július 27.

Küldöttjelölés beérkezésének határideje:
postai úton, személyesen 2020. augusztus 10. 16.15 óra,
elektronikus úton 2020. augusztus 10. 24.00 óra.

Egy gazdálkodó szervezet több küldöttet is jelölhet. Több küldött jelölése esetén a mellékelt jelölő
lapok fénymásolhatók!
A jelölő lap beküldhető postai úton (5000 Szolnok, Verseghy park 8.), faxon (56/510-628)
és e-mailen (valasztas@iparkamaraszolnok.hu).

Küldöttválasztó tagozati ülések helye, időpontja:
Tagozat
Ipar
Kereskedelem
Szolgáltatás
Kézműipar

Helye
Kamara székháza, Szolnok Verseghy park 8.
Kamara székháza, Szolnok Verseghy park 8.
Kamara székháza, Szolnok Verseghy park 8.
Kamara székháza, Szolnok Verseghy park 8.

Időpont
2020. szeptember 2. 10.00 óra
2020. szeptember 2. 14.00 óra
2020. szeptember 3. 10.00 óra
2020. szeptember 3. 14.00 óra

Küldöttválasztó tagozati ülések határozatképessége:
A küldöttválasztó tagozati ülések akkor határozatképesek, ha azokon a választásra jogosultak
listáján szereplő, a választási tagozatokba tartozó gazdálkodó szervezetek több mint fele megjelent.
A megjelentek száma miatt határozatképtelen ülés a kezdő időpontját követő félóra elteltével
ismételten összehívottnak minősül és a megismételt ülés a jelenlévő tagok számától függetlenül
határozatképes.
A Választási Szabályzatban meghatározott gazdasági súly alapján az elnökség az egyes tagozatok
által választható küldöttek, és azon belül kistérségi megoszlásuk számát az alábbiak szerint
határozta meg:
Valamennyi tagozat gazdasági súlytól függetlenül 2-2 kamarai küldöttet választ. A fennmaradó 58
küldötti helyre az egyes tagozatok a szolnoki és megye többi kistérségéből az alábbi
küldöttlétszámot választhatják meg:
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Az egyes tagozatokat megillető 58 küldötti hely megoszlása:
Tagozat
Ipar
Kereskedelem
Szolgáltatás
Kézműipar

Küldött létszám
29
8
17
4

Szolnoki kistérség
12
3
10
1

Többi megyei kistérség
17
5
7
3

Normatív alapon a 2 legtöbb szavazatot kapott küldöttjelölt kerül megválasztásra kistérségtől
függetlenül. Ezt követően – amennyiben mindkét térségből (szolnoki, többi megyei) megfelelő
számú jelölés érkezett és a jelöltek a tagozati ülésen felkerültek a küldöttjelölti listára – a
fennmaradó küldötti létszám a szolnoki és a megyei kistérségek esetében külön-külön az
erősorrend alapján kerül szétosztásra.
Szolnoki kistérséghez tartozó gazdálkodó szervezetek települései: Besenyszög, Csataszög,
Hunyadfalva, Kőtelek, Martfű, Nagykörű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek,
Szolnok, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Újszász, Vezseny, Zagyvarékas.
Valamennyi gazdálkodó szervezet kizárólag a választási névjegyzék szerinti tagozatában
választhat, és valamennyi kamarai tag kizárólag a tagjegyzékben nyilvántartott tagozatában
választható.
A küldöttválasztó tagozati ülésen a jelenlevők választási jogosultságát a Jelölő- és
Mandátumvizsgáló Bizottság tagjai ellenőrzik.
Küldöttnek választani csak azt a jelöltet lehet, akinek a tisztségelfogadó és összeférhetetlenségi
nyilatkozata a szavazást megelőzően rendelkezésre áll.
A tagozati ülésen a szavazás nyílt, kivéve ha a jelenlévők 1/5-ének indítványára titkos szavazás
elrendelését nem kezdeményezik. Nyílt szavazás esetén a jelöltlistára felkerült jelöltek személyét
egyenként szavazásra kell bocsátani abc sorrendben, ezt követően az ülésen a jelenlévők ajánlásával
jelöltlistára került személyeket a jelölés sorrendjében.
Titkos szavazásnál szavazni csak a kamara által készített hivatalos szavazólapokkal lehet.
Titkos szavazás esetén érvénytelen a szavazat egésze, ha
 nem az érvényes szavazólapon adták le,
 a szavazólapot áthúzták,
 a szavazólapon szereplő nevek meghagyása, áthúzása és az esetleges új nevek felírása után a
szavazólapon a megválasztható személyek számtól több jelöltet jelöltek meg,
 nem állapítható meg egyértelműen, hogy kire adták le a szavazatot,
 a szavazólap nincs lepecsételve a Kamara bélyegzőjével,
 ceruzával töltötték ki a szavazólapot.
Titkos szavazás esetén, a szavazólapon a megválasztani kívánt jelölt neve előtti négyzetbe
elhelyezett X jel feltüntetésével történik a szavazás.
A szavazatokat a Szavazatszámláló Bizottság értékeli, megszámolja és megállapítja a szavazás
eredményét. Az érvényes szavazatok alapján megválasztott küldöttnek azok tekintendők, akik a
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megválasztható küldöttek számát tekintve a legtöbb szavazatot kapták. Amennyiben az utoljára
betölthető küldötti helyre több küldöttjelölt azonos számú szavazatot kapott, a megválasztott küldött
személyét ismételt szavazással kell eldönteni az azonos számú szavazatot kapott küldöttjelöltek
között.
Ismételt szavazategyenlőség esetén a megválasztott küldött személyéről sorsolással kell dönteni.
Azok a küldöttjelöltek, akik szavazatot kaptak, de a megválasztható küldöttlétszám betöltése folytán
már nem lehetnek küldöttek, pótküldöttnek minősülnek. A pótküldöttek száma a megválasztott
küldöttlétszám 50 %-ánál több nem lehet. Azok a küldöttjelöltek, akik ebbe a keretbe nem férnek
be, nem minősülnek pótküldöttnek.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Választási Bizottsága

