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mely készrilt 2015. október 01. napj án 14 rára cisszehívott a MOK Sz-Sz-B. Megyei
Tenileti Szewezetének váIaszt gytiléséról, aMOK Szabolcs-Szatmér-Bereg Megyei Tertileti
Szervezet irodájába, Nyíregyháza, Bocskai u. 60. sz. alatt.

Dr. Ésik Katalin a Teriileti Szewezet alelnoke a gy lést megnyitja, 14 órakor és
megállapítja, hogy a Tertileti ktildtittek |étszáma23 f , melyb l jelen van jelenléti ív alapján
18 f .

Megállapítja, hogy a Kiildottgytilés határozatképes. Ismerteti a váIaszt gyrilés napirendi
pontjait.

I. Levezetó elncik megválasztása
III. Jegyzókcinywezet és hitelesít k megválasztása
m. Szavazatszámlál Bizottság tagjainakmegváIasztása
IV. Tertileti Szewezet tisztségvisel inek megvá|asztásatitkos szavazással.

Yálasztásra kertil a Tertileti Szervezet Elncike, 2 Alelncike, 2 Titkára, Etikai és
Feltigyel Bizottság 1 - 1 Elncike, valamint tagjai.

V. Tertileti Szervezet2}l4. évi Mérleg és 2016. évi K ltségvetési tewezet elfogadása.

Kéri a krildotteket, hogy nyílt szavazással válasszákmeg alevezet elncikcit, valamint 3 tagu
szav azatszámláI b izottságot, két j e gy zók<inyv hite 1 e s ít t.

Javaslatot tesz ezek személyére.
Levezetó elnok: Dr. Ésik Katalin
SzavazatszámláI bizottság tagai: Dr. Gulyás Gábor, Dr. Csapó Géza, Dr. Gerz on Lászl .

Jegyzókcinyv hitelesít k: Dr. Bartha Attila, Dr. Encs Erzsébet.

Eá kovet en a ktildcittek nyílt szavazással, egyhangri határozattal ellens zavazat és tart zkodás
nélktil levezet eln<iknek megválasztották Dr. Ésik Katalint, a szavazatszámláI bizottság
tagjainak Dr. Gulyás Gábort, Dr. Csapó Gézát, Dr. Gerzon Lászl t, míg jegyz kclnyv
hitelesít knek Dr. Bartha Attilát és Dr. Encs Erzsébetet. "

Dr" Balogh Roland kiild tt bejelenti, hogy elfogadó nyilatkozatot adott Tertileti Szervezet
elnciki posztra, alelncikire, titkárira, stb.,

,,bejelentem, hog y kizát lag atitkári tisztségre tartom fenn elfogadó nyilatkolzatomat,a t bbi
ti sztsé g vonatko zásáb an vi s szavonó nyi l atko zatot te szek".
A levezet elncik a bejelentést tudomásul veszi"

Levezetó elnok a Tertileti Szewezet Tisztségvisel inek megválasztását rendeli el titkos



SzavazáSsal. Ennek keretében kiosztja a teriileti ktildcittek által e posztra javasolt és elfogadó
nYilatkozatot adottak neveit tartalmaz jelóltlista alapjánosszeállíiott szav az lapokat,kóz|i az
egyes posztokra megválaszthat k számát.

Teriileti Szervezet Elncike: 1 fo
Alelncike: 2 f

Etikai és Feltigyel Bizottság Elnokei: 'r'! 
' 'uEtikai Bizottság Tagjai 6 f

Feltigyelii Bizottság Tagjai: 4 f

Levezetó elnok ismerteti az érvényes szavazás ismérveit, érvényes a szavazat, ha a
szavaz laPon feltrintetett jeloltek nevei mogotti kockában egyszemélyes posztok esetén csak
e9Y, míg tobbszemélYes Posztok esetén a válas ztbat k számával azonos , iugy atlnáI kevesebb
számu X szerepel.

Ismerteti az éwényes váIasztás feltételét.
ÉrvénYesnek akkor tekinthetó aválasztás,ha ajelenlév k t bb mint fele érvényes szavazatot
adott le, míg eredményes a választás, ha legalább egy jelolt megkapt u - érvényes
szavazatoknak legalább 50 %-át"
Megválasztottnak azt ajeloltet kell tekinteni, aki a legtcibb szavazatot kapta és az érvényes
szavazatoknak legalább az 50 %-át megszer ezte.

Ezt kcivet en elrendeli a titkos szavazás lefolyat ását, a Tertileti Szervezet elncikének,
alelnokeinek és titkárainak megvála sztására. Felkéri a Szavazatszámláló Bizottságot, hogy a
számlálást kovet en nyilatkozzon az éwényes szavazatok számár l, érvényességéól, illetve a
választás eredményességér l,

A szavazatszámlál bizottságrészér l Dr" Gulyás Gábor kihirdeti aválasztás eredm ényét.

Tertileti Szervezet Elncikeként megvála sztásta kertilt
Losonczy János

18 érvényes igen szavazattal Dr.

Titkáraiként 14 &vényes igen szavazattal Dr. Balogh Roland, 16 érvényes igen szavazattal
Dr. Kántor lrén,

Alelnokeiként 13 érvényes igen szavazattal Dr" Soós Zoltán,
Dr. SzPaszkij Lászl 8, Dr. Encs Erzsébet 8 ós Dr. Ésik Katalin 8 szavazatotkapott.
A szavazategyenl ség miatt uj választási forduló sztikséges.

Dr. Encs Erzsébet kiildott bejelenti visszalépését, az alelnciki tisztséget illet en, visszavonja
elfogadó nyilatkozatát, a második fordulóban már nem kíván résztvenni.

Dr. Esik Katalin elrendeli az ismételt vá|asztást, a két egyenl szav azatotkapott személyek
vonatkozásáhan,nevezetesenDr.EsikKata1inésDr.Szpaszkt1LászI

Titkos szavazást kovet en Dr. Gulyás Gábor a sza\|azatszámIát bizottság elncike kihirdeti a
választás eredménYét, mely alapján alelnoknek kertilt megváIasztásra 13 igen szavazattal Dr.
Szpaszkij Lászl .



/
Dr. Ésik Katalin levezetó elnok ezt kovetoen titkos szavazással elrendeli az Etikai Bizottság
elnokének és tagjainak, valamint a Felrigyel Bizottság elnokének és tagjainak

nregválasztását.

Az Etikai Bizottság Elnokeként 18 érvényes igen szavazattal Dr. Diószeghy Péter keríilt
megválasztásra.

A Feltigyel Bizottság Elnokeként 18 érvényes igen szavazattal Dr. Egytid Katalin keríilt
megválasztásra.

Az Etikai Bizottság Taqjaiként 18 érvényes igen szavazattal. Dr. Hajdu lrén, 18 érvénYes

igen szavazattal Dr. Valikovics Ferenc, 18 érvényes igen szavazattal Dr. Kovács J zsef, 17

érvényes igen szavazatta| Dr. Gégény Enik , 17 érvényes igen szavazatta| Dr. Major
Gytirgy , 16 érvényes igen szavazattal Dr" Gulyás Gábor.

A Feliigyel Bizottság Tag|aiként 18 igen érvényes szavazattal. Dr. Karakó Erzsébet, 17

érvényes igen szavazattal Dr. Takács Róbert, 16 érvényes igen szavazattal Dr. Fazekas
Lász|

Dr. Ésik Katalin kéri a kiildotteket, hogy térjenek át a mérlegbeszámolÓ, valamint a 2016. évi
koltsé gvetési terv elfo gadásátra.

Miután hozzász l s kérdés nem volt, nyílt szavazást kcivet en kihirdeti a kiildottgYtilés
határozatát, melyet egyhangrilag ellenszav azat és tart zkodás nélkiil hoztak ffi g, és amellYel

elfogadták a Teriileti Szervezet 20t4. évi Mérlegét, valamint a 201,6. évi Kiiltségvetés
tewezetét.

Dr. Ésik Katalin megkciszoni a megjelentek aktív részvételét, és kozli, hogy a választás

eredményét a Teriileti Szewezet honlapján hirdeti ki, valamint a váIasztásí jegYz k nYv egY

hitelesített példány át az Országos hivatalnak is megkiildi, és a választógytilést 16 Órakor,

berekeszti.

Ín,. Á.l {
Dr. Kiss EditJegyzókonywezet

A j egy zókcinyvet hitele síti :

(trrfox/b-
Dr. Bartha Attila Dr. Encs Erzsébet


