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3.1. A Taggyfil6s
- a
A taggyill6st
eventelegalabbegyszer- a tervezettnapirendmeghatdrozAsaval
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A taggyii16st
kasbanbeny0jtottig6nytkovetotizencitnaponbeliil.
- tan6cskozasi
jogkcirrelmegkellhivnia VMMKelndk6t6s a Tagozat
A taggyr:il6sre
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3"2" Az elndks6g
Az elndkseget
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Az elndka Szakcsoportot
elndk
szem6ly6n
kozcitti
kapcsolattartas
az
iranyitja.A Tagozat6s a Szakcsoport
keresztiilval6sulmeg.
Az elnok 6vente egyszer beszamola Szakcsoporttaggyfil6snek,a Tagozatnak,
tev6kenys6ge16l.
Akad6lyoztatasa
a Szakcsoport
valaminta VMMKtaggy(l6senek
v6lasztott
Ha az elndka fentitestuleteknek
eset6naz elnokdtaz alelnokhelyettesiti.
az alelndkk6pviseli.
tagja,akkora szakcsoportot
megbiz6sa
negy6vresz6l.
Az elndkseg
tagjainak
3-3. A szakmaimin6sit6bizottsag
altal valasztott3 fo - egy elnok 6s k6t
A szakmaimin6sit6bizottsagota taggyr:il6s
n6gy6vre sz6l.A min6sit6bizotts6gels6 iiles6n
bizottsagitag alkotja,megbizat6suk
v6laszt.
tagjaikozirlelndkot
illetveszakmaiterulet6nbenyijtottjogosults6gi
A bizottsegfeladataaz illetekess6gi,
k6relmek v6lem6nyez6se.A velem6nyez6stlegalabb harom f6 v6gzi, min6sit6
szak6rtokenta Szakcsoportelnoke6s alelndkejogosultsziiks6g6s igeny szerint
munkajaban.
r6sztvenni a minosito
bizottseg
szAmitott
15 naponbeliilalakitj6k
ir6sbeliv6lem6nyuket
a k6relemk6zhezvetel6t6l
tdrten6
ki. A bizotts6gelndk6nekfeladataa velemenyekal6ir6sa,haterid6ben
tovabbitasa.
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A Szakcsoport
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aki szakmaiv6gzettseggelrendelkezikvagy a szakteriiletentevekenykedik6s a
szakcsooortba
va16felv6tel6tirasbank6ri.
Tagozatenak
a
KamaraKornyezetvedelmi
A Szakcsoport
tagjaia Magyarlvl6rndki
Vas lvlegyeilakhellyelrendelkez6tagjai.
A Szakcsoport tagja v6laszt6joggal rendelkezik 6s bermely tisztsegre
megvalaszthat6.
A szakcsoportitagseg megsz0nik,ha a tag kamarai tagsega
megsz0nik,
vagykil6p6s6t
k6sbanbejelenti.
(n6v,postaicim, e16rhet6seg,
kamaraiazonosit6
A Szakcsoport
a tagjaitnyilv6ntartja
szem) es azt megkuldia fagozal elnok6nek,hogy a Tagozatorsz6gosnevsora
naprak6sz
legyen.
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A SZAKCSOPORT
GAZDALKODASA

A Szakcsoport0n6ll6 gazd6lkod6stnem folytat, a tevekenys6ghezszukseges
forrasokata Tagozatt6lig6nyli.A VNIMKa Szakcsoportszeme.aanyagitamogat6st
adhat.
csak
A Szakcsoportegy6b- a MagyarM6rndkiKamaret6lfuggetlen- szervezetekt6l
a m6rnokikamardnkeresztiil
fogadhat
el tamogatest.
A Szakcsoportmukdd6s6hezsziiksegesadminisztr6cios
tev6kenys6geta VIVIMK
titk6rsegavegzi.
Fenti Ugyrendeta Vas Megyei l\46rnokiKamara Kdrnyezetv6delmi
Szakcsoportja
2013.jinius 20-ialaku16
taggyfil6sen
fogadtael.
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2013.jInius 20.
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