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A 2013. március 20-i elnökségi ülés határozatai
1. Az Elnökség döntött a külföldi tanulmányút támogatási pályázatra az előző ülés
óta benyújtott pályázatok ügyében, elfogadta dr. Capári Balázs és dr. Nagyné dr.
Farkas Rita pályázatait.
2. Az Elnökség elfogadta a megyei területi szervezetek számára kiírt továbbképzési
előadás támogatási pályázatra az előző ülés óta beérkezett pályázatokat. (BácsKiskun megye 1 előadás)
3. Az Elnökség támogatta dr. Gönczi Gábor benyújtott javaslatát a MÁOK Állatorvosi
Asszisztensek munkavégzésére vonatkozó szakmai irányelvének módosítására,
és azt a küldöttközgyűlés elé terjeszti.
4. Az Elnökség támogatta a MÁOK 2013. évi állatorvosi díjtételekre vonatkozó
ajánlását, és azt a küldöttközgyűlés elé terjeszti.
5. Az Elnökség támogatta a MÁOK országos szervezet 2012. évi gazdálkodási
(költségvetési) beszámolóját és a 2012. évi mérlegét, melyet a küldöttközgyűlés
elé terjeszt.
6. Az Elnökség elfogadta a MÁOK országos szervezet 2013. évi költségvetési
tervezetét és azt támogatásával a küldöttközgyűlés elé terjeszti.
7. Az Elnökség 2013. április 10. 10 órára összehívta a MÁOK országos
küldöttközgyűlését a következő napirendi javaslattal:
1. A MÁOK Etikai és Etikai Eljárási szabályzatának módosítása (dr. Gönczi Gábor)
2. A MÁOK „Állatorvosi asszisztensek munkavégzésére vonatkozó szakmai irányelvének”
módosítása (dr. Gönczi Gábor)
3. A MÁOK „Állatorvosi Asszisztensek Továbbképzésének Szabályzata” elfogadása (dr. Gönczi
Gábor)
4. Díjtétel ajánlások az állatorvosi szolgáltatások díjaira a 2013. évre (dr. Bíró Ferenc)
5. Új MÁOK tagozat alapítása (dr. Gönczi Gábor)
6. A MÁOK országos állandó bizottságainak beszámolói a 2012. évben végzett munkáról
(bizottsági elnökök)
7. A MÁOK 2012. évi gazdálkodási beszámolója, mérlege elfogadása (dr. Gönczi Gábor)
8. A MÁOK 2013. évre vonatkozó költségvetésének elfogadása (dr. Gönczi Gábor)
9. Az „Állatorvosok az Állatvédelemért” Alapítvány új FB elnökének megválasztása
10. Egyebek, aktualitások
8. Az Elnökség, mint a MÁOK Kft tulajdonosi testülete döntött a MÁOK Kft napi
működésével kapcsolatos több operatív kérdésben.
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9. Az Elnökség döntött arról, hogy megvalósítja a tagok szakmai továbbképzése
pontszámainak a MÁOK honlapon történő nyilvántartását, és elindítja az ezzel
kapcsolatos fejlesztéseket.
10. Az Elnökség elfogadta a MÁOK Nógrád megyei szervezet intézkedési tervét a
költségei csökkentésére, és ezzel együtt jóváhagyta a korábban már elfogadott
rendkívüli támogatás második részletének (110.000,-Ft) átutalását a megyei
szervezetnek.

Dr. Horváth László
főtitkár

