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A 2009. október 13.-i elnökségi ülés határozatai
A MÁOK Elnöksége ezen az ülésén megvitatta a MÁOK infrastruktúra fejlesztésére és
továbbképzések támogatására kiírt pályázatára beérkezett pályázatokat, és döntött a pályázati
összegek odaítéléséről.
1. Az Elnökség úgy határozott, hogy a pályázati döntés technikai lebonyolításának tisztasága
érdekében, az elnökség azon megyei elnök tagjai, akiknek megyei szervezete pályázott, az adott
megye pályázatának odaítélésekor nem vesznek részt a szavazásban.
2. Az Elnökség a beérkezett pályázatokat kivétel nélkül alkalmasnak ítélte meg az elbírálásra. A
beérkezett pályázatok alapján, figyelembe véve a pályázati kiírásban megfogalmazott elbírálási
feltételeket, az Elnökség a következő összegeket ítélte oda a pályázóknak:
-

MÁOK Pest megyei szervezete: 200.000,- Ft
MÁOK Komárom-Esztergom megyei szervezete: 409.000,- Ft
MÁOK Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete: 500.000,- Ft (317.000,-Ft+183.000,-Ft)
MÁOK Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezete: 398.000,- Ft
MÁOK Csongrád megyei szervezete: 296.000,- Ft
MÁOK Somogy megyei szervezete: 126.000,- Ft

A MÁOK Komárom-Esztergom megyei szervezete a fenti pályázati összeget azzal a megkötéssel
kapta meg, hogy amennyiben a megrendezésre kerülő konferencia (2009. október 16.-17. Komárom)
pénzügyi nyereséggel zárul, a képződött nyereségből a megyei szervezetnek a konferencia
megszervezéséhez elnyert 409.000,-Ft támogatást, ill. annak arányos részét 2009. december 15.-ig
vissza kell fizetnie a MÁOK országos szervezetének.
3. Az Elnökség által megítélt fenti összegeket minden pályázó arra a célra köteles fordítani, amire
pályázott. Azoknak a pályázóknak, akik a megpályázott összegnél kisebb mértékű pályázati összeget
kaptak, a megítélt összegből csökkentett beszerzési áron, vagy kisebb darabszámban kell
beszerezniük az eszközöket, amennyiben nem kívánják növelni a pályázatban vállalt önrészük
mértékét. Az Elnökség két pályázó esetében projektor beszerzésével nem értett egyet, a pályázati
összeg ilyen célra nem fordítható.
4. Az Elnökség megvitatta, majd elutasította Dr. Visnyei Sándor magánállatorvos fellebbezését,
melyet a MÁOK Somogy megyei szervezetének 2009. szeptember 16.-án kelt, VHAT-19/2009. számú
határozatával szemben nyújtott be, egyidejűleg jóváhagyta a megyei szervezet határozatában
foglaltakat.
5. Az Elnökség nem támogatta Dr. Horváth László főtitkár beterjesztett küldöttközgyűlési határozati
javaslatát, melyben a beterjesztő javasolta a 2009. december 31.-n záródó továbbképzési pontgyűjtési
ciklusban elismerni a jelenleg szakállatorvosi tanfolyamot végzők lezárt 4 félévére járó kamarai
pontokat. (A határozati javaslat az elnökség egyet nem értő véleménye ellenére a decemberi
küldöttközgyűlés elé kerülhet.)
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