III.1.6. A Taggyűlés határozatait nyílt szavazássa| hozza, Személyi kérdésekben * ideértve
különösen az őgyintéző és képviseleti szervek megválasztását - titkos szavazással dönt.
III.1.7.

A Taggyűlés határozatképes, ha azon

a tagok több

mint SaYo-a + 1 fő jelen van.

8. A Taggyűl és hatátozatainak érvényességéhez a határozatképes ülésen j elenlevők több
mint 50 %-ának egyetértése sztikséges.
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A Taggyűlés kizárólagos

hatáskörébe tartozik:

az Alapszabály elfogadása és módosítása;
az Elnökség tagjainak megválasztása;
a szakszervezet programjának elfogadása és módosítása;

viszonyt érintő hatérozatok elleni panaszok elbírálása,
a tisáségviselők esetleges tisáeletdíjáró1 való döntés;
a szakszetvezet évi költségvetésének elfogadása;
a szakszervezet évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása;
az elnök és az Elnökség évi beszámolójának elfogadása;
döntéshozatal nemzetközi és hazai szakszervezeti szövetséghez való csatlakozásrőI,
illetve az abbőI történő kilépésről;
döntéshozatal más szakszervezettel történő egyesülésről;
a szakszervezet feloszlásának kimondása.
a tagsági

III.2. Elnökség

Az Elnökség három tagból áll, akiket

a Taggyűlés választ. Közülük egy főt az elnöki,
egy fot az alelnöki, egy főt a gazdasági alelnöki tisztségre váIaszt meg a Taggyűlés.
III.2.1.

III.2.2. Az Elnökségfelaóata a szakszervezet mindennapi ügyeinek intézéseés döntéshozatal
az Alapszabály, valamint a Taggyűlés hatarozatainak keretein belül.
III.2.3.

Az Elnökség tagjait két évre válasáják meg.

III.2.4,

Az Elnökség szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik.

III.2.5. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az Elnökség bármely taga az ok és a cél
megjelölésével, írásban kéri. A rendkívüli ülést a kérelem közlésétól számított 3 napon belül
össze kell hívni.
11112.6. Az Elnökség ülését az elnök hívja össze, Az ülés összehívásáról az Elnökség tagjait az
ülést megelőzően legalább 10 nappal írásban értesíteni kell a helyszín, az időpont és a

napirend megjelölésével,

III.2.7.

Az

Elnökség hatarozatképes, ha legalább két tagja jelen van. Határozatatnak

érvényességébezlegalább két tag egyetértése szükséges.
II i. 2.
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III.2,9,

Az

Elnöksé g határ ozatait

nyílt szav azással

Az Elnökség hataskörébe tartozik:

ho

zza.

