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Az elnökség egyhangúlag elfogadta a MÁOK 2007. évi költségvetési
beszámolóját, és azt a következő Országos Küldöttközgyűlés elé terjeszti.
Az elnökség a 2008. évi költségvetés tervezése kapcsán egyhangúlag
támogatta azt a javaslatot, hogy 2009. január 1.-től a megyei szervezetek
egységes költségvetési eljárás ill. rend szerint készítsék saját
költségvetésüket és beszámolójukat.
Az elnökség 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, hogy az
Elnökség tagjai (elnök, alelnök és főtitkár kivételével) a tiszteletdíj mellett
valamilyen formában havi 20 ezer Ft költségtérítést vagy egyéb
jogszerűen adható juttatást kapjanak.
Az elnökség egyhangúlag elfogadta azt a javaslatot, hogy a 2008. évi
költségvetés tervezetébe 55112 soron kerüljön betervezésre 1.175.000 Ft
az országos küldöttek természetbeni juttatása címén.
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a MÁOK 2008. évi költségvetési
tervezetét, és azt a következő Országos Küldöttközgyűlés elé terjeszti.
Az elnökség összehívta a MÁOK Országos Küldöttközgyűlését 2008. május
27. kedd 10 órára a SZIE-ÁOTK Könyvtárába a következő napirenddel:
A MÁOK 2007. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása és
elfogadása
A korábbi FB jelentése a 2007. évi beszámolóról
A MÁOK 2008. évi költségvetési tervezetének megtárgyalása és
elfogadása
Az új FB véleménye a 2008. évi költségvetési tervezetről
A MÁOK KFT 2007. évi mérlegének elfogadása
Állandó Bizottságok beszámolója
Egyebek, aktualitások
Az elnökség egyhangú döntéssel új eljárás lefolytatására kötelezte a MÁOK
Nógrád-megyei Szervezetét Dr. Kemenczei Katalin magán-állatorvosi
működési engedély kérelme ügyében, egyben felhívta a megyei szervezet
figyelmét arra, hogy a rendelkezésére álló adatok alapján, a hatályos
törvényi és kamarai szabályozás szerint járjon el a működési engedély
kérelem elbírálásánál.
Az elnökség egyhangú határozattal elfogadta a főtitkár javaslatát az
országosan egységes formátumú levélpapír fejléc 2008. július 1.-től
történő használatáról, és felhatalmazta a főtitkárt az ezzel kapcsolatos
technikai előkészítő munka elvégzésére.

Budapest, 2008. május 20.
Dr. Horváth László
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