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 HORVÁT KÖZTÁRSASÁG
ESZÉK-BARANYA MEGYE
 HERCEGSZÖLLŐSI JÁRÁS
OSZT:024-01/22-01/04
IKTSZÁM:2158-23-01/09-23-05
Hercegszöllős, 2023.03.01.

A Hercegszőlősi Járás Statutumának 32. cikkelye ("Hivatalos Közlöny" 3/13) és a Hercegszőlősi Járás Ifjúsági Tanácsának megalapításáról szóló határozatának 4. cikkelye alapján ("Hivatalos Közlöny" 9/14) a Járási tanács kiírja a 

II
NYILVÁNOS FELHÍVÁST
AZ ÚJ TAGOK MEGVÁLSZTÁSÁRA A HERCEGSZÖLLŐSI JÁRÁS IFJÚSÁGI TANÁCSÁBA

I
	Kezdeményezzük a Hercegszőlősi Járás Ifjúsági Tanácsa tagságának választási folyamatát. A Hercegszőlősi Járás Ifjúsági Tanácsa a Hercegszőlősi Járási Tanács tanácsadó testülete.
II
	A Hercegszőlősi Járás Ifjúsági Tanácsa 5 tagú, beleértve az elnököt és az elnökhelyettest is.
	A Hercegszőlősi Járás Ifjúsági Tanácsába olyan személyeket választhatnak be, akiknek a Hercegszőlősi Járás területén van az állandó, bejelentett lakcímük és 15-30 éves korhatár közöttiek.
	A Hercegszőlősi Járás Ifjúsági Tanácsának tagjait a Hercegszőlősi Járási Tanács választja három évre.
III
	Az Ifjúsági Tanács tagságába más ifjúsági szervezetek- ifjúsági, diák tanácsok, ifjúsági politikai pártok, horvátországi szakszervezetek vagy szakmai szervezetek, nem formális csoportok és egyéb bejegyzett ifjúsági szervezetek ajánlják a jelölteket.
	Amennyiben nem formális csoportról van szó, annak legkevesebb 20 tagja kell hogy legyen a Hercegszöllősi járás területéről.
IV
	Az Ifjúsági Tanács tagságába  a javaslatokat írásban kell benyújtani - az előírt űrlapon  a kiválasztási és kinevezési bizottságnak. 
A beadványnak okvetlenül tartalmaznia kell a következő adatokat: 
- a jelöltető hivatalos szervezet nevét és székhelyét (a szervezet nevét),
- a jelölt adatait (név és vezetéknév, születési dátum, lakcím),
- a jelölt saját kezűleg aláírt nyilatkozatát jelöltetésének elfogadásáról,
- az ajánlás megindoklását.
Az ajánlást az ajánló szervezet felhatalmazott jogi képviselőjének kell aláírni és hitelesítenie a szervezet bélyegzőjével.
A javaslónak az ajánláshoz csatolnia kell:
- mindazt a dokumentációt, amelyből látható, hogy a jelölt  megfelel a felhívás II. pontjában szereplő feltételeknek (a személyazonossági igazolvány fénymásolata),
- mindazt a dokumentációt, amelyből látható, hogy a jelölt  megfelel a felhívás III. pontjában szereplő feltételeknek (a szervezet bejegyzési végzésének másolata, határozat, amelyből egyértelmű a jelöltető, javasló szervezet felelős képviselője, az illető ifjúsági szervezet Szabályzata annak a részének másolata, amely bizonyítja, hogy az  ifjúság problémáival foglalkoznak).
Amennyiben a jelölteket nem formális csoport ajálja,  legkevesebb 20 tagjának jóváhagyására van szükség (15-30 év közöttiek), jóváhagyásukat aláírásukkal bizonyítják.
Egy javasló legtöbb 5 jelöltet javasolhat.
V
A határidő után benyújtott és nem teljes ajánlatokat nem veszik figyelembe.
VI
A Hecegszőlősi Járás ifjúsági Tanácsába a jelöltjavaslatokat a következő címre kell beküldeni:
Hercegszőlősi Járás
Járási hivatal - Hrvatske Republike 3.
7,00-15,00 óráig.
	A javaslatokat 15 napos határidőn belül kell beküldeni a napi sajtóban és a járás honlapján www.knezevi-vinogradi.hr- megjelentetett időponttól számítva.
VII
A bizottság  formális ellenőrzést végez, majd a határidő letelte után 15 nappal meghozza a jelöltek listáját. 
A formális feltételekről szóló jelentést és a jelöltek listáját kézbesíti a járási tanácsnak, valamint meg lesz jelentetve a járás web-oldalán és  ki lesz   függesztve a járás településeinek hirdetőtábláin.
VIII
	A Hercegszöllősi járási tanács az első ülésen, a jelöltek listájának megjelentetése után titkos szavazással választja ki az ifjúsági tanács tagjait és azok helyetteseit.
A szavazás a jelöltek neve előtti szám bekarikázásával történik. A választás eredménye meg lesz jelentetve a járás web-oldalán valamint ki esz függesztve a járás területén lévő hirdetőtáblákon.
						                     				   JÁRÁSI TANÁCS

