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A 2010. február 16.-i elnökségi ülés határozatai
1. Az elnökség 2010. április 7. 10 órára összehívta a MÁOK országos küldöttközgyűlését. Az
ülés helyszíne: SZI ÁOTK Könyvtára. Az ülés napirendjére az elnökség a következő napirendi
javaslatot hagyta jóvá:
- A 2009. évi gazdálkodás megvitatása, zárás, mérleg elfogadása
- A 2010. évi költségvetési terv vitája, elfogadása
- Bizottsági beszámolók (FB, Etikai, SzATOK)
- Alapszabály módosító javaslat megvitatása, elfogadása (dr. Mátrai Árpád)
- továbbképzési szabályzat módosítására tett javaslatok megvitatása, elfogadása (dr. Horváth
László, dr. Sebestyén Zsolt)
- Mikrochip szabályzat módosítására tett javaslat megvitatása, elfogadása (dr. Horváth László)
- Elnöki beszámoló a 2009. évi munkáról
- Az országos SzATOK Bizottság megüresedett helyére új tag választása
- Egyebek, aktualitások
2. Az elnökség a 2010. évi költségvetési tervvel kapcsolatosan elfogadta, hogy maradjon benne
a tervezetben a tagok balesetbiztosítására elkülönített 3 000 ezer Ft összeg, valamint kerüljön
bele egy újabb költség sor 1 000 ezer Ft összeggel a tagok számára meghirdetendő külföldi
tanulmányút pályázat meghirdetésére. Az elnökség ezzel a két módosítással a MÁOK 2010.
évi költségvetésének tervezetét a MÁOK országos küldöttközgyűlése elé terjeszti.
3. Az elnökség támogatta dr. Mátray Árpád alapszabály módosítási javaslatát a MÁOK tagozati
tagdíjak megállapítása tárgyában.
4. Az elnökség támogatta dr. Sebestyén Zsolt módosítási javaslatát a MÁOK Továbbképzési
szabályzat megváltoztatása tárgyában.
5. Az elnökség támogatta dr. Horváth László benyújtott módosítási javaslatát a MÁOK Mikrochip
szabályzat módosítására.
6. Az elnökség elutasította dr. Czabarka János, dr. Lamper Elek, dr. Máthé Ellák, dr. Sugathaghy
Ferenc (mindannyian a MÁOK Csongrád megyei szervezetének tagjai), valamint dr.
Szabadkai Miklós, dr. Vasvári Miklós és dr. Feledy Gyula (mindannyian a MÁOK Somogy
megyei szervezetének tagja) fellebbezéseit és helyben hagyta a megyei szervezet első fokú
határozatait nevezetteknek a 2007.-2009. közötti időszakra vonatkozó továbbképzési pontok
igazolása ügyében.
7. A MÁOK Elnöksége, mint a MÁOK Kft 98%-os tulajdonosi jogait gyakorló testület, a MÁOK Kft
2009. évi beszámolóját érintő alábbi döntéseket hozta:
-

-

Egyhangúan elfogadta, hogy 40 millió forint osztalékot emel át a MÁOK Kft. 2009. évi adózott
eredményéből.
Egyhangúan elfogadta, hogy a MÁOK Kft beszámolójában az eszközök és források egyező
végösszege 329.454 ezer Ft, a mérleg szerinti eredmény 42.980 ezer Ft, melyet
eredménytartalékba helyez.
Egyhangúan elfogadta, hogy az eredménytartalékból 40 millió forintot fejlesztési tartalékba
helyez.
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