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A MÁOK Fővárosi Szewezete
Vezetőségi hatá ro zatai
2017. november 29.

Az ülésen elfogadot t határ ozato k a következő k:

01

/2017 . novembe

r 29-i határozat:

A

vezetőség jóváhagyta, hogy Kovács Imola adminisztrátor részéreaz egész
éves munkája elismeréseként egy havi munkabérének megfelelő összegű
jutalom kerüljön kifizetésre. Szavazati arány egyhangú igen

0Zl2077, november 29-i határozatz

A MAOK Fővárosi szeryezete a 2017 .évi költségvetésben rőgzített keret terhére
20O ezer Ft támogatást nyújt u, Állutorvosok Egészségéért
Atapítványnak.
Szavazati arény egyhangú igen.

03l20l7. november 29-i határozat

A

vezetőség 8 igen szavazattal egyhangúan tudomásul vette az előző ülés óta
kiadott tagfelvételi d ö ntés eke t, határ ozatokat.
0412017. november 29-i

határozat

A

vezetőség 8 igen szavazaItal egyhangúan a Fővárosi Ugyeletért díjat és az
ezzel együtt járó 50 ezer X't pénzjutalmat adományozott dr. HorváthLászlő,

dr. Schumicky Gábor, dr. Liptai Tibor, dr. Kerekes János Pál, dr. Hitl

István és dr. Gazsi Nóra kamarai tagok részérea fővárosi ügyeletben nyújtott
eredményes közreműködésükért.
05/20 17 . nov ember 29 -i.

A Fővárosi

határozat:

szervezet a 65 év feletti alaptagiainak 2018. január l-től 507o-os
alaptagdíjkedvezményt ad, amennyiben a tag aztkére|mezi. Szavazati arány:
egyhangú igen.
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0612017. november 29-i

határozat:

A

IrnÁOr Fővrárosi Szervezetének vezetősége egyhangú döntéssel 2017.
december 8-án 13 őrára összehívja a PrÁOr Fővárosi Szerwezetének

területi küldöttközgyűlését Az ülés helyszíne: Állatorvosfudomrányi Egyeteme
H épület 301-es tÁrgyalő. A javasolt napirend:
1

.Területi Oktatási Bizottsági elnök megválasáasa

2.Országos kiildött vá|asztása dr. Végh Mihály helyett

3.A bizottsági elnökök besámolőja a 2017. évben végzett bizottsági
munkájukról
Budapest,2ÜI7. november
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