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Tisztel Koll6gak!

Meghiv6

A Magyar Allatorvosi Kamara Pest megyei szervezet6nek vezet6s6ge a soron

kovetkez6 tisztijit6 kozgy(l6s6t

2020. november 11. - szerda 08:00 6rai kezdettel aisszehivja.

(Megism6telt kbzgyfil6s id6pontja: 2020. november 12' - csi.ittirtdk 08:00 6rai
kezdettel).

A tisztijit6 kozgy0l6s lebonyolit6sa az alabbiak szerint todenik: 
.

A 2020. 6vi COVID-19 j6rv6ny jelenlegi helyzet6re tekintettel' az igazoltan fert6zcittek

szamenak gyors emelkeddse miatt a vesz6lyhelyzet megszun6s6vel dsszefugg6

etmeneti sz;belyokr6l €s a j6rvanytlgyi k6szillts6g16l sz6l6 2020 6vi LVlll. T0rveny

120. S (2)-(3) bekezd6se alapjen, az AgrArminiszt6riumnak a Magyar Allatorvosi

Kamira t,Srvenyessegi felirgyeletdt elldto szerve (Jogtanecsosi KozbeszerT6si 6s

Proiektirdnvit6ai Fdoaztdly) itmutataset figyelembe veve a NIAOK elnoks6genek

egyhangi j'ov6hagyesaval a IVAOK 2020. 6vi tiszt0iit6 kozgyfil6sei lebonyolitasa

c6tiaoOia ienOtivutinek tekintett kdzgyr:jl6s ul6sezes6re 6s a ddnteshozatalra

vonatkoz6an a l\4AOK elnoke - dr' Gdnczi GAbor - specialis' eseti eljarasrendet

hatarozott meg es adott ki. (.)

Az eljarasrend alkalmazAsa16l a MAOK Pest megyei szervezet6nek vezet6sege

okt6beri vezet6s6gi ill6s6n dontest hozott.

Az eljer6srend 6s a dont6s alapjdn a MAOK Pest megyei szervezetenek tisztijit6
kdzgyUl6se a 2020. 6vben, az eljarasrend szerinti

A. r6szben elektronikus oton: elektronikus lev6l otjan tdrt6no nyilt szavazessal a

napirend szerinti altal6nos kerd6sekr6l, a tiszt0jitesi aj6nl6sok16l 6s

jeldl6sek16l valamint
B. bostai iton: v6lasztas titkos, postai lev6l 0tj6n torteno szavaz6ssal a

jeloltlistekon szereplok eseteben

tdrt6nik meg.

A r6szben elektronikus 0ton lebonyolitott tisztnjit6 kozgyul6s tervezett napirendie:
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A. Nyilt szavazassal eldatnthet6 altalanos k6rd6sek elektronikus lev6lben (e-

mail) 0tian torten6 s zavazessall
ld6pontja: 2020. november l'1. - Szerda - 08:00 - 12:00.

1. Jegyzdkdnyv-hitelesitok megvdlasztesa
2. Napirend elfogadasa
3. Jelol6bizottsag megvelaszt6sa
4. Ddntes arr6l, hogy a jelol6bizottsag a jelol6sek lez6rulta utAn

szavazatszemlel6 bizottsegg6 alakuljon at.
5. Szavazatszlmlel6 bizotts6g megvalasztasa (csak abban az esetben ha

az el6z6 napirendi pont eseteben k6t killdn bizottsag l6trehozaset
javasolja a kdzgy0l6si tdbbs6g)

6. DOnt6s arr6l, hogy a terlileti szervezet a kovetkezo 4 6uben
kirldottkOzgyul6ses form6ban kivan miikodni.

7. Ddnt6s az alland6 bizottsegok tagl6tszemA16l

7/1. Feliigyel6 bizottseg (1 elnok + 2 vagy 3 vagy 4 tag, de legal6bb osszesen 3 f6)

6s
7t2. OktatAsi bizottsag (1 elnok + 2 vagy 4 vagy 6 tag, de legalabb osszesen 3 f6).

B. Ajanlasok - nyilt szavaz6ssal - e-mail 0tjen:

ld6pontja: 2020. november 11. - szerda - 13:00 - 18:00.

8. Tertileti szervezet elnokenek ajanlesa,
9. Teriileti szervezet alelndkenek aj6nlasa,
10. Teruleti szervezet titkeranak aj6nlasa,
1 1. Vezet6s6gi tagok ajenlasa,
12. Terilleti kuldottek ajenl6sa (teruleti kuldottkozgyiil6sbe)
13. Orszagos kUldottek ajenlesa (orsz6gos kirlddttkdzgyul6sbe)
14. Fekigyelo bizottsag elnok6nek 6s tagjainak aj6nl6sa'
15. Oktat6si bizotts6g elndk6nek 6s tagjainak aj6n16sa.

C. Jeltil6sek: az ajanlasok ellen6rz6se, jelolti nyilatkozatok beerkez6se
Id6pontia: 2020. november 12 - Csiitairtdk 0:00-24:00.

D. V6faszt6sok - titkos, postai lev6l 0tjan tort6n6 szauazest6ll

ld6pont-id6tartam: tisztriiitisi garnitrirak postara adis6nak id6pontj6t6l
szamitott 10. munkanaP 24. 6raia.

1 6. Tertileti szervezet elndk6nek megv6lasztasa,
17. Terirleti szervezet alelnok6nek megv6lasztesa,
'1 8. Teruleti szervezet titk6renak megvelasztasa'
1 9. Vezetosegi bgok megvalasztasa,
20. Teriileti kUldottek megv6laszt6sa (terUleti kiilddttkozgyiil6sbe)
21. Orsz6gos klrlddttek megvalaszt6sa (orszegos kulddttkozgy0l6sbe)

22. Felugyelo bizotts6g elnokenek 6s tagjainak megv6lasztasa'

23. Oktatasi bizottseg elndk6nek 6s tagjainak megvalasztasa

,l.,l '"\^^r!



E. Valasztas eredm6ny6nek kihirdet6se 6s a klizgyfil6s z6risa.

A kozgyiil6s fentiek szerinti hat6rozatkepesseget a titker 6llapitja meg, 6s az
eljerasrend szerint a hat6rozatkepess6g eredmeny6rol az eljaresrend szerinti
t6jekoztatast ad a teriileti szervezet honlapjen.

Haterozatk6ptelen az elektronikus iton lebonyolitott terUleti szervezeti kdzgy[il6s, ha
a nyilt szavaz6ssal eld0nthet6 k6rd6sekr6l (A. 1-7.) sz616 hat6rozathozatalban nem
vesz r6szt a teruleti szervezeti kamaraitagoknak legalabb a fele + 1 fo.

Hatarozatk6ptelens6g eset6n a megism6telt reszben elektronikus lton t0rt6n6
tiszt0jit6 kozgyiil6st a teruleti szervezet a fenti valtozatlan napirenddel a kovetkezo
idopontokra hivja ossze:

A. Nyilt szavazassal eldatnthet6 altalenos k6rd6sek elektronikus lev6lben (e-
mail) 0tj6n tdrt6no s zavazessal.

ld6pontia: 2020. november 12. - Csiitairttik - 08:00 - 12:00.

B. AjAnlasok - nyilt szavaz6ssal- e-mail Utj6n:

ld6pontja: 2020. november 12. - Csiitiirtiik - 13:00 - l8;00.

C. Jeliil6sek: az aj6nl6sok ellenorz6se, jelolti nyilatkozatok be6rkezese.

ld6pontja: 2020. november 13. - P6ntek 0:00-24:00.

D. V6lasztesok - titkos, postai lev6l 0tj6n tdrt6n6 szauazes6l.

ld6pont-id6tartam: tisztfjitesi garnitorek postara adesanak id6pontjat6l
szamitoft 10. munkanap 24. 6rAja.

Valasztas eredm6ny6nek kihirdet6se 6s a kdzgyfl6s zaresa.

Az ism6telten osszehivott kozgyfil6s az eredetileg kcizolt napirendi pontok
vonatkozaseban m6r a megjelentek C kdzgyill6sben elektronikus oton reszt vevok -)
szdmdra tekintet ndlkiil hatarozatkepes. (NilAOK Alapszabdly a.S (3)).

Gdddllo, 2020. okt6ber 29.
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