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A 2010. június 15.-i elnökségi ülés határozatai
1. Az Elnökség elfogadta a MÁOK megyei szervezetek számára kiírt infrastruktúra fejlesztési
pályázatra az első pályázati határidőig beérkezett megyei pályázatokat, a következő
összegekkel:
MÁOK Zala megyei szervezet 192.000,-Ft
MÁOK Baranya megyei szervezet 159.000,-Ft
MÁOK Komárom-Esztergom megyei szervezet 198.000,-Ft
MÁOK Pest megyei szervezet 200.000,-Ft
MÁOK Csongrád megyei szervezet 180.000,-Ft
MÁOK Tolna megyei szervezet 160.000,-Ft
MÁOK Győr-Moson-Sopron megyei szervezet 200.000,-Ft
2. Az Elnökség elfogadta a MÁOK tagjai számára kiírt külföldi tanulmányút/konferencia részvételi
támogatási pályázatra érkezett alábbi pályázatot:
Dr. Bende Balázs 100.000,-Ft
3. Az Elnökség elfogadta a MÁOK területei szervezetei/tagozatai számára kiírt továbbképzés
támogatási pályázat keretének terhére a következő támogatásokat:
MÁOK Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete 100.000,-Ft (utólagos támogatás a
2010. május 26.-i továbbképző rendezvényhez)
MÁOK Nógrád megyei szervezet 500.000,-Ft (2010. őszén 3 továbbképzési rendezvény
előadóinak támogatására a pályázati kiírás szerint)
4. Az Elnökség elfogadta a MÁOK országos Küldöttközgyűlése őszi ülése elé kerülő
előterjesztésként, hogy az állatkereskedések állatorvosi ellátására az ajánlott díjétel a
következő legyen:
Ellátási alapdíj bruttó 10.000,-Ft, amelyben benne foglaltatik havonta 1 órányi állatorvosi
ellátás, ezenfelüli ellátási igény esetén 10.000,-Ft/megkezdett óránként (a díjajánlás
elfogadásáról a Küldöttközgyűlés dönt majd).
5. Az Elnökség a vonatkozó EU jogszabályok betartatása és az illegális kutyakereskedelem
visszaszorítása érdekében úgy döntött, hogy az útlevelek kiadáskor az eddig is használt
„Regisztrációs adatlap”-ot 2010. július 1.-től kezdődően egy állattartói nyilatkozattal kell
kiegészíteni, és az útlevelet kiállító magán-állatorvosoknak kötelező nyilatkozattételre felkérni
a kisállat útlevelet igénylő állattulajdonosokat (a nyilatkozat tételt az állattartó megtagadhatja,
de ezt a tényt dokumentálni kell az adatlapokon).
6. Az Elnökség felhatalmazta a MÁOK elnökét, hogy megkösse a szerződést a Kamara nevében
a Chartis biztosítóval, a kamarai tagokra vonatkozó kockázati balesetbiztosítás megkötésére
2010. július 1.-i kockázatviselési kezdettel.
7. Az Elnökség a MÁOK megyei szervezetei vezetősége számára tájékoztatót ad ki a 164/2008.
FVM rendelet 2010. május 1.-én életbe lépett változásai kapcsán a szükséges tennivalókról.
8. Az Elnökség 200.000,-Ft támogatást hagyott jóvá Dr. Lorászkó Gábor kérelmére, az általa
szervezett röntgendiagnosztikai továbbképzés támogatására, utólagos elszámolással.
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