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A 2013. január 16 -i elnökségi ülés határozatai
1.

Az Elnökség megerősítette a korábbi ülés óta internetes úton meghozott döntését az Előadás
támogatási pályázatra és a külföldi tanulmányút támogatási pályázatra beérkezett pályázatok
ügyében .

2.

Az Elnökség megerősítette a korábbi ülés óta internetes úton meghozott döntését dr. Szlávik József
praxis engedély kérelem elutasítása miatt beadott fellebbezése tárgyában.

3.

Az Elnökség nem támogatta dr. Kárpáti László benyújtott javaslatát a MÁOK EVEV Szabályzatának
módosítására, de amennyiben az előterjesztő a következő küldöttközgyűlésig nem vonja vissza
javaslatát, azt a küldöttközgyűlés elé terjeszti.

4.

Az Elnökség 400 ezer Ft támogatást szavazott meg az „Állatorvosok Egészségéért Alapítványnak”,
amely összeget a MÁOK Kft útján juttatja el az Alapítványhoz.

5.

Az Elnökség elfogadta dr. Gönczi Gábornak az összevezetéses veszettség elleni védőoltások
szervezése során alkalmazandó kötelező tájékoztatással kapcsolatos határozati javaslatát.

6.

Az Elnökség elfogadta azt az elnökségi ajánlást, ami szerint ajánlja az állatorvosi szolgáltató
intézményt üzemeltető kollégáknak a veszettség elleni oltásokra és a mikrochipezésekre vonatkozó
jogszabályi követelmények kifüggesztését a rendelőkben.

7.

Az Elnökség elfogadta a MÁOK Elnökségének az új ciklusra vonatkozó ügyrendjét.

8.

Az Elnökség elfogadta a MÁOK elnökének azon indítványát, hogy a MÁOK alkalmazottainak
munkabére a 2013 évre vonatkozóan 5%-al kerüljön emelésre.

9.

Az Elnökség, mint a MÁOK Kft tulajdonosi testülete, elfogadta a MÁOK elnökének azon indítványát,
hogy a MÁOK Kft ügyvezetőjének munkabére a 2013 évre vonatkozóan 5%-al kerüljön emelésre.

10. Az Elnökség elfogadta, hogy a MÁOK alelnöke havi bruttó 100 ezer Ft, az elnökség tagjai havi
bruttó 60 ezer, a 3 állandó bizottság elnöke havi bruttó 80 ezer Ft tiszteletdíjban részesüljön,
amelynek kifizetése negyedévente történik meg.
11. Az Elnökség elvetette dr. Máthé Ákos kérelmét arra vonatkozóan, hogy a Petvetdata kisállat
nyilvántartó rendszerhez állatorvosi asszisztensek is kapjanak betekintő hozzáférési lehetőséget.
12. Az Elnökség megtárgyalta dr. Csuta Lajos javaslatát a mikrochipes megjelölésnek az ebek oltási
könyvében történő részletesebb rögzítésére. Az Elnökség a javaslatot nem támogatta, de felhívta a
beterjesztő figyelmét, hogy javaslatát pontosan megfogalmazva benyújthatja a MÁOK Mikrochip
szabályzatának módosításaként.
13. Az Elnökség megtárgyalta a MÁOK Nógrád megyei szervezet anyagi támogatási kérelmét, és úgy
döntött, hogy a megyei szervezetet 2013. I. negyedévére 110.000 Ft rendkívüli támogatásban
részesíti, melynek feltétele, hogy a szervezet a felhasználásról részletes elszámolást készítsen. A
további anyagi támogatás feltétele, hogy a szervezet dolgozza ki a költségeinek csökkentésére
vonatkozó tervezetet, és vizsgálja meg a bevételei esetleges növelésének lehetőségeit.
14. Az Elnökség nem támogatta azt a javaslatot, hogy a MÁOK külön sajtóst, vagy kamarai szóvivőt
foglakoztasson a kommunikációjában.
15. Az Elnökség 400.000,-Ft működési támogatásban részesítette a MÁOK Komárom-Esztergom
megyei szervezetét.
16. Az Elnökség mint a MÁOK Kft tulajdonosi testülete pénzügyi döntéseket hozott a Kft fejlesztési
tartalékával illetve további ingatlan vásárlásokkal kapcsolatosan. Ezek a Kft üzleti érdekire
tekintettel döntések nem nyilvánosak.
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