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JEGYZOKONYV

mely késztilt a2016. szeptember 21,. napján 1215 ráraosszehívott a MOK Sz-Sz-B. Megyei
Teriileti Szervezetének váIas gytiléséról, a MOK Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Teri.ileti
Szervezetirodájába, Nyíregyhéua, Bocskai u. 60. sz. alatt.

Dr. Szpaszkij LászI a Terrileti Szervezet alelnoke a gyiilést megnyitja, 12|5 órakor és
megállapítja, hogy a Tertileti ktildottek létszáma23 f , melybol jelen van jelenléti ív alapján
18 f .

Megállapítja, hogy a Kiildtittgyiílés határozatképes. Ismerteti a váIaszt gyulés napirendi
pontjait.

I. Levezetó elnok megválasztása
il. Jegyzókcinywezeto és hitelesít k megváIasztása
m. SzavazatszámláI Bizottság tagjainak megválasztása
IV. Teriileti Szervezet Elnokének megváIasztása titkos szavazással.

Kéri a kiildotteket, hogy nyílt szavazással válas szák meg a levezet elnokot, valamint 3 tagri
szavazatszámláI bizottságot, két jegyzókonyv hitelesít t és a jegyzókonyvezet t.

Javaslatot tesz ezek személyére.
Levezet elnok: Dr. Szpaszkij Lászl - alelnok
SzavazatszámláI bizottság taTai: Dr. Gulyás Gábor, Dr. Csapó Géza, Dr. Kun Gábor.
Jeg}rz kon}rv hitelesít k: Dr. Papp Zsuzsanrta, Dr. Encs Erzsébet.
Jegyz kon}zwezet : Dr. Kiss Edit - irodavezetó

Ezt kovet en a kiildottek nyílt szavazással, egyhangri határozattal ellen szavazat és tart zkodás
nélkiil |evezetó elnoknek megválasztották Dr. Szpaszkij Lász| t, a szayazatszámláló bizottság
tagjainak Dr. Gulyás Gábort, Dr. Csapó Gézát, Dr. Kun Gábort, míg jegyzókonyv
hitelesít knek Dr. Papp Zsuzsanrtát és Dr. Encs Erzsébetet, míg jegyz konyvvezetónek Dr.
Kiss Editet.

Levezet elnok a Tertileti Szervezet elnokének megválasztását rendeli el titkos szavazássa|.
Ennek keretében kiosztásta kertiltek az 1-18. sorszámmal ellátott szavaz lapok A teri.ileti
ktildottek által e posztra javasolt és elfogadó nyilatkozatot adottak neveit tartalmazó jeloltlista
alapján osszeállított szavaz lapok, melyen Dr. Soós Zo|tán és Dr. Kántor Irén kertiltek
felti.intetésre, egyben kozli az érvényes választás ismérveit. Ismerteti az éwényes váIasztás
feltételét.



Ervényesnek akkor tekinthetó aváIasztás,ha ajelenlév k t bb mint fele érvényes szavazatot
adott le, míg eredményes a választás, ha legalább egy jelolt megkapta az érvényes
szavazatoknak legalább 50 %-át.
Megválasztottnak a " a jeloltet kell tekinteni, aki a legtobb szavazatot kapta és az érvényes
szavazatoknak legalább az 50 %-át megszerezte.

Ezt kovet en kertilt sor a szavazásra, melynek eredményét a SzavazatszémláI Bizottság
részéróI Dr. Kun Gábor hirdette ki.

Tertileti Szervezet Elnokeként megválasztásra keriilt 11 érvényes igen szayazattal Dr.
Soós Zo|tán.

Dr. Kántor Irén 7 szavazatot kapott.

A leadott szavazatok száma 18 db.
,4
Ervényes szavazatok száma 18 db.

Dr. Szpaszkij Lászl megkoszoni a megjelentek aktív tészvételét, és kózli, hogy a váIasztás
eredményét a Teriileti Szervezet honlapján hirdeti ki, valamint aváIasztási jegyz konyv egy
hitelesített példányát az Országos hivatalnak is megktildi, és a váIasztógyulést 13 órakor,
berekeszti.

Jegyzókcinyvvezet :
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ncs ErzsébetDr.


