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mely késziilt a2016. novemb er 23. napján !230 rára osszehívott a MOK Sz-Sz-B. Megyei
Tertileti Szervezetének váIaszt gytiléséróI, a MOK Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tertileti
Szervezet irodájába, Nyíregyháza, Bocskai u. 60. sz. alatt.

Dr. Soó s Zoltán a Tertileti Szervezet elncike a gyulést megnyitja, 1230 rakor és megáIlapítla,
hogy a Teri,ileti kiildottek 1étszáma23 fó, melyb l jelen van jelenléti ív alapjáng f .

Megállapítja, hogy a Kiildiittgyíilés határozatképtelen, ezért 20 perc sziinetet rendel el.

1250 ismét megnyítla a ktildottgy lést, egyben megállapítja, hogy jelen van 9 fo, amellyel a
me gi smételt tag gytilé s már érv énye sen me gtartható.

Ismerteti a választ gyulés napirendi pontjait.

I. Levezetó elnok megválasztása
II. Jegyzókonyvvezeto és hitelesítok megváIas ása
III. Szavazatszám|áI Bizottság tag|ainak megváIasztása
IV. Tertileti Szervezet Alelnokének megválasztásatitkos szavazássa|.

Kéri a ktildotteket, hogy nyílt szavazással válas szák meg a levezet elnokot, valamint 3 tagri
szavazatszámlál bizottságot, két jegyzókonyv hitelesítot és a jegyzókonyvezet t.

Javaslatot íesz ezek személyére.
Levezeto elnok: Dr. Soós Zoltán - elnok
SzavazatszámláI bizottság tagJai: Dr. Csapó Géza, Dr. Gerzon LászI , Dr. Veress Attila.
Jeg}zz konyv hitelesít k: Or. Újhelyi János, Dr. Bartha Attila
Jegyz konywezet : Dr. Kiss Edit - irodavezetó

Ezt kovet en a ktildottek nyílt szavazással, egyhangri határozattal ellenszavazat és tart zkodás
nélktil levezetó elnoknek megváLasáották Dr. Soós Zoltánt, a szavazatszámlál bizottság
tagjainak Dr. Csapó Gézát, Dr. Gerzon Lász| t és Dr. Veress Attilát, míg jegyz konyv
hitelesít knek nr. Ú;trelyi Jánost és Dr. Bartha Attilát, míg jegyz konyvvezetónek Dr. Kiss
Editet.

Levezet elnok a Tertileti Szervezet alelnokének megválasztását rendeli el titkos szavazással.
Ennek keretében kiosztásra keri.iltek az 1-9. sorszámmal ellátott szavaz lapok. A teriileti
kiildottek áItaI e posztrajavasolt és elfogadó nyilatkozatot adottak neveit tartalmaz jelóItlista

alapján cisszeállított szavaz lapok melyen Dr. Harsányi Tamás Gerg keri.ilt felttintetésre,
egyben kózli az érvényes válas ás ismérveit. Ismerteti az érvényes választás feltételét.



Érvényesnek 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 %-áL
Megválasztottnak azt ajeloltet 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 SzavazatszámláI Btzottság
részéróI Dr. Csap Géza hirdette ki.

Tertileti Szervezet Alelnokeként megválasztásra keriilt 9 érvényes igen szayazattal Dr.
Harsányi Tamás Gerg

A leadott szavazatok száma 9 db.
AErvényes szavazatok száma 9 db.

Meghívott vendégként jelen van a Kiildottgyrilésen Dr. Harsányi Tamás Gerg , aki roviden,
eddigi páIyáját néhány mondatban ismerteti a ktildottekkel.

Dr. Soós Zoltán megkoszoni a megjelentek aktív részvételét, és kozli, hogy a vál'asrtás
eredményét a Teri.ileti Szewezet honlapján hirdeti ki, valamint a váIas ási jegyzokónyv egy
hitelesített példányát az Qrszágos hivatálnak is megkiildi, és a vá|asztógytilést 1330 órakor,
berekeszti.
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