
Magyar Orvosi Kamara
Bács- Kiskun Megyei Területi Szervezete

Elnökségének Ügyrendje

l/Az Elnökség a Magyar Orvos! Kamara Bács- Klskun Megyel Termett
szervezete (MOK BKMai TESZ l ugylntézö szerveként mükodlk:

a) tagja szavazati joggal

aa) az elnbk;

ab) a 2 alelnok:

ac) a 2 tltkar.

ad)a TESZ 4 választókerületének elnöke

b) tagla tanácskozási joggal

ba)a MOK BKM-l Tesz etikai Bizottságának és Felügyelő Bizottságának elnökei,

bb)a MOK BKM-l TESZ ügyvileli vezetője,

bc)a teruleten reprezentált kamarai csoportok, tagozatok és a kamara tagjait
tomorlto érdekkepviseleti szervezet 1-1 delegálna

c) jogai és kötelezettséget

ca) előkészül a MOK BKM-i TESZ Szervezeti és Működési Szabályzatát
(SZMSZ), elfogadta az Elnökség Ügyrendjét, melyeket jóváhagyásra a Teruletl
Szerveze Kuldöngyülése (TESZK l elé teqaszt. Megalkoljaa MOK BKMal TESZ
szakszeru éslogszerü mükodéséhez szükséges belső szabályzatokat;

Eb) az elnök mellett ülésenként még 1 lagot delegálhat a MOK Területi
szervezeteinek Tanácsába ( TESZT ). Az elnököl akadályoztatása esetén az
állala kljelolí alelnok helyettesük

cclallatja a MOK BKM-l Tesz számára az egészségügyben működő szakmai
kamarákról szóló zoos, évi XCVII. N.(MOK tv. l, egyéb jogszabályok, az
Alapszabály (ASZ l, valammt az ana tllatakas testulatak altat magttatarozott
feladatokat:



cd) felkérésre -de|egált tágra útjáns részt vesz az illetékes foglalkoztató által
pályázattal betoltendö kozálkalmazotti állások pályáztatásának elbkészitésere és
a pályázatok elblralasára osszenlvott bizottságban,

be) kiválasztja az ügyviteli szervezetben loglalkoztatni kivánt személyeket;

cl) véleményezi az illetékességi területén végzett egésségugyl tevékenység
szervezeti vagy múködési rendjét érinto állami. egeszségbiztositási, illetve nelyi
önkormányzati dbntéseket:

cg) ellátja azon teeriaoit, amelyeket a reruleten illetékes onkormányzatok,
egészsegbiztosltasi szervek, illetve az országos szervezet átadott számára;

oti) telaoatkoreben az egészségügyet énnlo kérdésekben egyiittrnakooik az
Illetékességi területén mükodö társadalmi szervezetekkel, érdekkepviseleti
szervekkel;

oil a kamara más terlileli szewezetelvel, rriás teruleti szervezetekre, illetve az
egész országra kitenedö együttes lépések meglélele elott az országos
elnákséggel egyeztet

cj) az országos elnökség részére véleményt ad.

Cja) az egészsegugyl dolgozók szakmal tevékenységét, anyagi nelyzetél
kdzvetlenul betolyásolo, illetőleg valamennyi, az egészségügyet egyéb mooon
érinto jogszabály rewezeteklól;

ejola képzés, a szakképzés. a szakmai továbbképzés kovetelményszlntjét érlnlő
elképzelésekről.

ok) az orvosi szakmai kolléglum tagrait választó szervbe kollégiumonként lét
főt jelöl;

cl) az illetékességi területért lévő kórházak lelugyelo tanácsainak uléselre
danácskozásl joggals l lot oelegál

CITI) az illetékességi termetén levő gyógyintézetek szakmai vezelo testületeibe
tagként -az arlott gyogyintézetben dolgozó kamara tagok kuzüla 1-1 föl
delegál;

on) ,,Tagi szolgáltatási szabályz al ossznangban díjat, dljakat alapltnat, hosszú
távi: kotelezettségvallalasl tenet, elbirálla a nagok kérelmeit;

CO) szükség szerint, de legalább évenként kétszer ülésezik:

coa) az elnökségi ülések oélja, tiogy az Elnökség tagjai a TESZ mükodésevel
kapcsolatos kérdésekről nivatalos formában véleményt cseréljenek, véleményuket
egyeztessék és szükség szerint határozatot hozzanak:



cub) az elnökségi ülések anyagat az elnökségi tagok emailaberi az ülés e|ött7
nappal meg kell kaplak;

ooc) tíz napon belul össze kell nivni az Elnökséget, na azt a cél megielolésével
valamelyik szavazati jogú tagja, illetve az elnok vagy az iigyviteii vezető ken,
továbbá na a reiizgyeieti szerv vagy a retugyeio Bizottság kezdeményezi Az
Ernokseg osszenivasai minden esetben az elnokhüz clmzetteri Írásban kell
keztlemenyezni inuokiassat és a napirendl javaslat megadasavai;

cad) az einoksegi ules akkor natarozatkepes, na a szavazati joggal renrteikezo
tagok több mint 50 %-a jelen van, Halározatképtelenség esetén az ülés ismételten
összehívható az eredetivel azonos napra, amennyiben a testuleti ules megnlvoja
az aznapi ismételt összehívásról szóló értesítést is tartalmazzaAz ismételten
osszehívctt ulés aváltozatlan nspirenddela tlatárczatképes, ha azon a testületi
tagok tobb mint 33 "laza jelen van Határozathozatali javaslatot az elnökségi ulés
bármely tagja tehet A szavazásra bocsátott kérdésekben a dbntést -kivéve a
szemelyi ügyeket érintő keroesekst, illetve ha bármely szavazatra Jogosult tag
titkos szavazást ker- nyill szavazással, egyszerű szútübbséggel kell megneznl.
Szavazategyenlöség eseten az elnök doni A határozatokat irasoan,
iktatószámmal ellátva rögzíteni kell. A határozatokat az Elnökség hozza
nyiivanossagra;

coe) az elnökségi ülésekről iegyzokzsnyvet keli készlteni, melyet az elnök mellett,
egy szavazati ioggal rendelkezo elnökségi tag elienjegyez.

2/ Az Elnökség tagjai közötti feladat es hatáskör szennti munkamegosztás:

a) az elnbk feladata kulbnosen:

aa) a MOK BKM-i TESZ képviselete,

ab) a TESZK és az elnokségi ések összehlvása és vezetése,

ac) az Elnökség döntéseinek, határozatainak végrehajtása, szerződések aláírása,

ad) döntés es intézkedés az Einokseg ulesei kozotti időszakban az Elnökség
nataskoieoe tartozó ügyekben:

ae) az ugyviteii vezető feletti utasitasi, munkáltatói iogkor gyakoriasa, illetve
megoizasi szerzoaesenek aiairasa t a kivaiasztas es felmentés kivételével);

ni) a MOK EKM-i TESZ képviseletében egyéb szerződések megkötése,

ag)a MOK BKM-i TESZ költségvetése ternere kmelezettsegvallatas
igenyervenyesites,

ah) utaivanyozasnai ellenjegyzési jogkór.



b) alelnükok feladata.

be) az elnök oblekliv akadályoztatásaeseten, illetvemegbízása szerint az elnok teljes
körű nelyettesltése;

bb) az elnck, lllelve az Elnokség tevékenységéneksegítése;

bc) az etnok megbízása esetén ellenjegyzési jogkorgyaknrlása.

c) tikárok feladata:

ea) a TESZK és az Elnökség határozatainak, iránymulalásalnak nyllvanlanása,
ezek alapján az operallv Ieendök ellatasa,

cb) megyei tagnyilyéntarlas felügyelete

d) a yálasztokemletl elnökök faladata:

de) megszervezik választókerülelükben a választásokat:

db) kapcsolatot tartanak a választókerület és az Elnökség között:

de) egyéb feladatalkról a MOK BKM-i TESZ SZMSZ rendelkezik.

A MOK BKMVI TESZ Elnbkségének Ugyrendlet a TESZK 207Bv december 144
ülésén elfogadta és elfogadásától hatályos.

KeCskeméL201B. deoember14

Dr. Borda Ferenc
elnok


