
 

 

Tisztelt Tagok! 

 

 

A Szigetszentmiklós Női Kézilabda Sportegyesület 2017.06.20-án tisztújító közgyűlést tart. 

Ezért az egyesület elnöksége Jelölő Bizottságot állított fel, melynek tagjairól egyhangú 

elnökségi döntés született.  

A Jelölő Bizottság tagjai: Csősz Lajosné, Pállinger Réka, Kasnya Gábor. Elnök: Kasnya Gábor. 

A Jelölő Bizottság feladata a pályázat kiírása, a beérkező pályázatok fogadása és elbírálása, 

elnökségi jelöltek állítása, majd a jelöltek bemutatása 2017.06.20-i közgyűlésen. A Jelölő 

Bizottság munkája itt véget ér. 

Ezt követően a tagok titkos szavazással szavaznak, melyet egy három tagú Szavazatszámláló 

Bizottság felügyel. A titkos szavazás a szavazólapok urnába helyezésével történik.  

A Jelölő Bizottság elkötelezett abban, hogy az SZNKSE jövőbeni elnökségi tagjainak jelölése 

tiszta és etikus legyen. Körültekintő és alapos munkát végez annak érdekében, hogy a 

közelgő közgyűlés idejére az SZNKSE hagyományait és értékeit magának valló, a fejlődést 

támogató, felelősségteljes vezető tisztségviselői jelölteket állítson. 

Az új elnökség összetétele csak két féle lehet: 3 fő tag, vagy 2 fő tag és 1 fő nem tag. 

 

 

 

A Jelölő Bizottság a jelölés, a választás és a szavazás tisztasága, csalás és az 

etikátlan viselkedés elkerülés érdekében a tagfelvételt a mai naptól az új 

elnökség megválasztásáig felfüggeszteni javasolja. 

 

 

 

 

 

 Kasnya Gábor 
elnök 

 

Pállinger Réka 
bizottsági tag 

 Csősz Lajosné 
bizottsági tag 

 

 



Pályázati Felhívás 

A Szigetszentmiklós Női Kézilabda Sportegyesület vezető tisztségviselői pozícióinak 

betöltésére 

 

Az SZNKSE pályázatot hirdet elnökségi tagság betöltésére. Olyan egyesületi tagok és 

tagsággal nem rendelkezők jelentkezését várjuk, akik az újonnan megalakuló elnökség 

tagjaként felelősségteljesen részt kívánnak venni az Egyesület stratégiai irányvonalának 

kialakításában és az ügyvezetésében. Akik úgy gondolják, hogy eddigi szakmai 

tapasztalataikat az SZNKSE javára tudják fordítani, valamint kellő lelkesedéssel és kitartással 

rendelkeznek ahhoz, hogy terveiket meg is valósítsák. Személyiségükkel és kiállásukkal az 

SZNKSE értékeit és érdekeit képviselni tudják különböző fórumokon. 

Érvényes pályázatot az a nagykorú személy nyújthat be, aki megfelel az alábbi feltételeknek: 

 

- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezik, azt csatolja a 

pályázatához, de legkésőbb 2017.06.20. 18:00-ig be tudja azt mutatni a Jelölő 

Bizottságnak. (Alapszabály 17.§. (6)) 

 

- Vállalja, hogy amennyiben a Jelölő Bizottság jelöltnek állítja, akkor a közgyűlésen a 

benyújtott pályázati anyag alapján bemutatásra kerül a Jelölő Bizottság által, majd 5 

percben személyesen is elmondja céljait, terveit.  
 

- A benyújtásra kerülő pályázati anyag tartalmazza az alábbiakat: 

 

o A pályázó rövid, önéletrajzát, részletes szakmai eredményeit. 

 

o Motivációs részt, melyben részletezi, hogy hogyan képzeli el az Egyesület 

vezetését, és hogy ő maga hogyan tudna ehhez hozzájárulni, és miért érzi 

magát erre alkalmasnak. 

o Egy 5-10 mondatos részt (max. 100 szó), melyben nagyon röviden leírja 

jövőbeni terveit és céljait az Egyesülettel, és ehhez csatol magáról egy 

fényképet. (Ez a rész 2017.06.16-án 18:00-tól nyilvános lesz a tagok előtt a 

közgyűlést megelőzően, hogy kialakíthassák álláspontjukat a jelöltekkel 

szemben.) 

 

- Pályázati anyagát legkésőbb 2017.06.14-én 12:00-ig eljuttatja a 

gabor.kasnya@gmail.com e-mail címre. 

- Kérdés esetén állunk rendelkezésre a gabor.kasnya@gmail.com e-mail címen, vagy 

napközben a 06-30-331-85-87 telefonszámon. 

 

Pállinger Réka 
bizottsági tag 

Kasnya Gábor 
elnök 

Csősz Lajosné 
bizottsági tag 
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