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Tisztelt Küldöttgyűlés! Tisztelt Kollégák!
A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések
újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet, illetőleg a Magyar Orvosi Kamara 2/2020. (XI.18.) sz.
Elnöki Szabályzata a köztestület testületi szerveinek veszélyhelyzet fennállása alatti elektronikus eszköz útján
történő ülésezéséről, valamint az írásbeli egyeztetés és döntéshozatal szabályairól (továbbiakban: Elnöki
Szabályzat) alapján a MOK FTESZ Elnöksége 60/2021. (III.05.) számú határozata alapján a MOK Fogorvosok Területi
Szervezete Küldöttgyűlése testületi döntéseit személyes jelenlétet nem igénylő testületi ülés tartása nélkül, a MOK
Fogorvosok Területi Szervezete saját felületén működő, internetes elektronikus szavazási felület alkalmazásával
hozza meg.
A járványhelyzet eme kritikus időszakában nincs mód személyes részvétellel megvalósuló ülést tartani, a
Küldöttgyűlésnek azonban a jelen helyzetben is meg kell hoznia a szükséges döntéseket.
A döntéshozatal módozatait, az infrastruktúra ellátottságot, és a legegyszerűbb felhasználási módot megvizsgálva,
annak érdekében, hogy a küldöttekre a legkevesebb terhet rójuk a tavalyi évben is már jól működő felületen
keresztül fog történni a Küldöttgyűlési határozathozatal.
A döntéselőkészítő egyeztetéseket e-mail útján is le lehet folytatni, melyre az Elnöki Szabályzat 3. § (4) bekezdése
szerint az azt kezdeményező levél elküldésétől számítva legfeljebb 5 munkanap áll rendelkezésre.
A küldöttek részére a szavazat leadására nyitva álló jogvesztő határidő kezdő időpontja 2021. május 04. 00:00,
záró időpontja pedig 2021. május 14. 24:00.
Napirend:
1.) Elnökségi beszámoló
Előterjesztő: Dr. Gerle János
2.) Felügyelő Bizottsági beszámoló
Előterjesztő: Dr. Borzási Imre György
3.) 2020. évi egyszerűsített éves beszámoló (mérleg és eredmény- kimutatás)
Előterjesztő: Dr. Gerle János és Hoffmann Józsefné
4.) 2021. évi költségvetés
Előterjesztő: Dr. Gerle János
Határozatképtelenség esetén a megismételt szavazás során a szavazat leadására nyitva álló jogvesztő határidő
kezdő időpontja: 2021. május 18. napja 00.00, záró időpontja pedig 2021. május 26. napja 24.00.
Határozatképtelenség esetén a napirendekhez tartozó előterjesztések ismételt megküldésére már nem kerül sor,
döntéselőkészítő egyeztetések újabb lefolytatására nincs mód.
A fenti napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat csatoltan küldjük.
A szavazási rendszerbe történő belépéshez szükséges egyedi jelszó és a felület eléréséhez szükséges link minden
szavazati joggal rendelkező küldött részére legkésőbb 2021. május 03-án e-mail-en kerül megküldésre.
Tisztelettel kérjük a küldöttek támogatását, hogy a veszélyhelyzetben is minél egyszerűbb, de a szabályoknak
megfelelő módon hozhassuk meg a szükséges döntéseket.
Bízunk abban, hogy szakmai kérdéseink megvitatására az ősz folyamán személyes találkozó keretében is sor
kerülhet.
Jó egészséget kívánva,
kollegiális üdvözlettel:
Dr. Gerle János
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