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48/2017.  (IX.  23.)  MKKSZ  Elnökségi  határozat az  MKKSZ
Szervezetépítő Munkabizottság létrehozásáról és feladatairól.

Az MKKSZ Alapszabálya 43. pontjában foglalt rendelkezésre hivatkozással
az  Elnökség  –  határozatlan  időre  –létrehozza  az  MKKSZ  Szervezetépítő
Munkabizottságot (továbbiakban: SzeM)
I. A SzeM Feladatai:

1. az MKKSZ taglétszám alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése,
a változások elemzése;
2. a szervezetépítési program fő tartalmi elemeinek kidolgozása;
3. a MKKSZ szervezetépítési pályázati programjavaslat elkészítése;
4. a  munkahelyi  szervezetek  pályázatainak  figyelemmel  kisérése,
segítése;
5. a pályázatok értékelése, döntés az eredményről;
6. a pályázatok eredményeinek ismertetése, népszerűsítése;
7. a pályázati díjjak kifizetésének szervezése, dokumentálása;
8. a pályázati díjak felhasználásának figyelemmel kisérése;
9. a  pályázati  rendszer  működésének  folyamatos  elemzése,  javaslat
módosításra.

II. A SzeM létszáma: 7 fő, tagjai: 
1.) Csanádyné Szabó Julianna, megyei titkár
2.) Farkas Andrea, megyei titkár
3.) Fehér József, OV tag, szakértő
4.) Kosztolányi György, elnökségi tag, OSZT társelnök, megyei titkár
5.) Vajda Melinda, megye titkár
6.)
7.)

III. A SzeM – az MKKSZ Alapszabálya, SZMSZ alapján – maga fogadja el
saját  ügyrendjét  (működési  szabályzatát)  amelyet  (a  SZÜB
véleményezése után) az Elnökség megerősít.

IV. A  SzeM  munkájáról  szükség  szerint,  de  évente  legalább  egyszer
beszámol az Elnökségnek.

V. A SzeM működésének költségeit  az MKKSZ Központi  költségvetése
biztosítja.

Budapest, 2017. szeptember 23.

 Boros Péterné s.k
Elnök
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