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SZMSZ L sL melldktet
AZ ELNOKSEG UGYRENDJE

MOK SOMOGY MEGYEIdEME TI
SZERVEZETE

A MOK Somogy Megyei Ter nti- _^^_t^^t,
Etndks ndie meghatarozza az

I
Atr.ut{wos RENDE LKEzEs

l' Az Elndksdg a MoK somogt Megtei reriiletei szervezetdnek ugtintdz6 szerve.

Az Elndl<sdg szavazati joggal rendelkezd diland6 tagiai:tr elnok
tr 2 alelndk
o 2 titkar
tr 4 vdlaszthkeriileti elndk

Az Eln1ludg tagia tandcskozdsi joggal (szavazati jog ndtkill);o a terilleten reprezentdrt varamennyi kamirai csoport I_I deregdrtjao az Etikai Bizottsdg eln1ke
o a Fehigtelf Bizottsdg elnoke
o a teriileti szerveze 6ie
o SzalEszichol6gus

2' A teriileti szervezet elndk, 2 aleln6k, 2 titlqir, 4 vdlaszt6kerilleti elnok, azetikni bizottsdg elnA bizottsdg elnr;i.' 
-

3. a szakmai kamarai szerttezetben mds tiszts\get nem filthet be,
bizottsdg, feri)gterf bizottsdg) nem tisztsdgviserT tagia, iiletve

et.

4' arai tisztsdgge vagl ctz tigtintdzd szerv nemegdszsdgiig,, /iionszirEdsdban ilg,,dr)nt6
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SZMSZ 1. sL meltCklet
AZ ELNOKSEG OGYRENDJE

MOK SOMOGY MEGYEI TEROINTT
SZERVEZETE

il.

AZ ELNOKSEG FEI.,,IDATAI

l' A TESZ elndksdgi illdseinek rendszeres tartdsa (havonta), ill. fetadatokt6t ftggrien.

2. K i TESZ
6 ds vddi

az orvosokjogait.

3. Illetdkessdgi teriiletdn (So ben):o elb{rdlja a tagfelvdteli
o tagiairdl szdmit6gdpes nyilvdntartdst vezet,
o kialahitja vdlasztdkeriileteit,
o vdlaszt6kenileti eln1kei iltidn

vdlasztdsoknt,
lebonyol{tja a vdlaszthkeriiletekben szt)ksdges

o tagiainak kirdsdre egteztetS eljdrdst fotytat le az orvosi tevLkenysdg gtakorldsdval
6 s s zefilggfi e n tdmadt vit dkb an.

4. Somogt Megtei
i Kormdnyhivatal
tos{tdsi pdnztdri

b egdszsdgilgti intdzmdnyek vezetfiivel ds

5. Vdlemdnyezdsi jogot gtakorol:
o Az egdszsdgtigyi tevdkenysdg szervezeti fetdpitdsdt vagy miikr)d^si rendjdt drintT

i, helyi 1nkormdnyzati d6ntd s ek me ghoz ataldndl.o nyratok teriileti elldtdsi fetel1ssdgdbe tartoz6 fetadatokat eydt6egdsadgilgti szolgdltat1k (hdziorvo
rendel1intdzeti szakelldtds) ds a h
elldt6rendszer fejlesztdsdrflt sz6t6 kiil
nyilj tds dra irdnyul 6 szerz dd6s ek terveze

o A szakmai alkalmassdg kdrddsdben a vezet6 dttdsrj orvosok vezetdi lcinevez^se,
megb[zdsa, a vezetdi megbizds visszavondsa, vag - vezetdi munkskir esetdn -felmentdse sordn. ----- A szalvnai knmara a v'ezet6 beoszttisti orvos kinevez^se
knpcsdn tdjdkoztatja a munkdltatili ismert,jogszabdlyon alapulf olyan
tiyotyasilratjdk a iezet6i fetadatok ka 

vag

o i jogot gtakorol az szo tositdsii szerv kdzdtti szerz nos eg,tedi
szerzdddsek azonos feltitelei tekintetdben.

6' Rdszt vesz afeladat ds hatdskdrdt 6rint6 szalwnai testilletek 6s bizottsdgok munknjdban.

7 ' Egilttmiikodik tdrsadalmi szervezetekkel ds drdekkdpviseleti szervekkel.

8' 1','k:F!,s illetdkessdgi tert)letdn rdszt vesz a szakmai tovdbbkdpz|sek szervezdsdben dsffanvttasaUan.



SZMSZ 1. sL mettdklet
AZ ELNOKSEG L\GYRENDJE

MOK SOMOGY MEGYET r'ERMii
SZERVEZETE

9. Foglolkozik a meg,,dben az orvosok drdelwddelmdvel.

10. Dant az
jestzdkb '::"';f; t::.::::y:,

szomara.

I r. Ellendrzi a kal ddttgtiird s hatdrozatainak vi grehaj tds dt.

12' Dont Eseti Bizottsdg nnak tagjait, irdnyitja ds ellenftrzi azideiglenes jelleggel m

13. Hatdroz az Eseti Bizottsdg dildsfogtatdsdnak erfugaddsdrfit.

14. Attdsfogtattist, vdlemdnyt alkot az egdszsdgiigtet drintT jogszabdry tervezetekkerkapcsolatosan.

15. Egtezte elndksdggel, illetve a kti szervezeteivel olyanlLpdsek amelyei drintik a kam

16. Etil(ni bizo melynek a 6s kAk;njogszabdlyb esetekben e fo en.

17. Az orszdgos elndksIg rdszdre vdlemdnyt ad:
o az egdszsdgiigti dolgoz6k szahnai tevdkenysdgdt, anyagi helyzetdt befotydsot7j o gszab dly tervezete lv6l,
o a kdpzds, a szakkdpzds, a szakmai tovdbbkepzds kr)vetelmdnyszintjdt drintd

elkdpzel6selcrdl.

IB' Torvdnyi el'irds alapidn meghatdrozott esetekben tovdbbkdpz|sre kotelezi togitit.

l9' Az illetdkessdgi teriiletdn lev6 k6rhdzak fettigyetT tandcsainak iildseire - tandcskozdsijoggal-lfotdelegdl.

20. Az
ado :i #:,;;:;;iilteteibe 

tagkdnt _ az

21. Elldtja min qm 
fu, a TESZT, az Orszdgos Elnc)ksdg vag,taz Orszdgo dsz

22. ElSsegiti ct helyi knmqrai csoportok,
s z erv e zete ine k t ev d kenys d gd t.

2 3. Me galkotj a s aj dt tig,trendj dt.

vag az orszdgos csoportok helyi, megtei

2q. ElSkdszfti ds a eld terjeszti, a TESZ szervezeti ds bdlyzatdt, azazt m6dosft6 , t, valamint a jogszerii mfrkdddsdh eg,,db bels6szabdlyzatoknt.

25' Kivdlasztja az ilg,tviteli szervezetbenfoglatkoztatni k[vdnt szemdlveket.
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SZMSZ 1. sz meiliklet
AZ ELNOKSEG OGYRENDJE

MOK SOMOGY MEGYEI dERTLETI
SZERVEZETE

feladatainak elldtdsa sordn bizonvos
k elsddleges intdzdsdvel, az elnoksdg
vog/ a TESZ aleln)kdt bfzza meg.

il1.

AZ ELN0K FEL./IDATAI

A Terilleti szervezet elndk1t a kaldattg,,iilds vdlasztja meg.
Feladatai:

1' A MoK somogy Megtei rerilreti szervezettinek kdpviserete.

2' Munkdltat'iiogkdr gtakorldsa a MoK s-omogt Megtei rert)leti szervezete irdnyitdsa aldtartoz6, az Alapszabdly szerint l,6trehozott- "uffitrch Szervezrt,,-rJi fostolkoztatottilgniteli vezetd felett.

3. Az elndladg illdseinek dsszehfvdsa, levezetlse.

4. A killddttgflilds osszehivdsa, levezetlse. Indokolt esetben
szeryezet mds tagja is levezetheti.

a kAldottgtfrl1st a teriileti

5' Ddntis ds intdzkedds az elndksdg i)ldsei kr;zatti iddszakban az elnlksdg hatdslilr1betartoz6 ilg,tekben.

6. Gondoskodik az elndr<s d g hatdrozatainak v d gr ehaj tds dr6t.

7' Koordindlia ds ellenfirzi az dlland| bizottsdgok tevdkenysdgdt, rendszeres kapcsolatot tarta b iz ott s tigo k ti s zts 6 gv i s e I 6 iv e l.

8' Intdzkedik minden olyan tigtben, amelyet tdrvdny, .alapszabdly, illetve jelen szabdlyzatnem sorol mds szerv, vogt tiszts6gvisel6 hatdskarjbe.

9' fi ioggat - a Tert)ileti Szervezetek Tandcsdnak tildsein, s ott kdpviseli
nydt, hatdrozatait.

10.

ds dt a fe lhal mo z 6 do tt p 6td{jj at e gtiitt.

Az elnakc;t iigtk,rd az utasitds joga, de nem adhat o amery
ldryely szerv, vag)/ kamarai tdrvdnyben, Alapszabdlyban dndll|j o gkor d t e lv o nj a, v a gy e gy e s j o gkdr 6 t kor I dt o z z a.
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SZMSZ I. sz meiliklet
AZ ELNOKSEG UGYRENDJE

MOK SOMOGY MEGYEI TERIJTNTT
SZERVEZETE

U.

AZ ALELNOKOK FEL/IDATAI

ket a hildottgtillds vdlasztja meg.

l' Az alelnokok az elndkot tdvolldte esetdn helyettes{tik. A hetyettes kijelnl|sdre az elndk
iogosult' Az elndk akaddlyoztatdsa esetdn a helyettesitds ABC sonendben tt)rtdnik.

dtruhdzdsdrq qz elndk iogosult (irdsban, a fetadat ds az iddtartam

2' vesznek oz ern,rrsdg hatdsk,rdbe tartoz| fetadatok g,takorrati
n.

3. Kapcsolatot tartanak a tdrskamardkkal, a vdlasztLkertileti eln6k6kkel.

V.

A TITK,,LROK FELADATAI

A titknrokat a killddttg,,frlLs vdlasztja meg.
Feladataik:

l. Az elnolrsdg rdszdre eldterjesztdseket kiszftenek.

2' A k*ldAttgtfrris ds az ozatai, arapjdn asszedritjdk ds
elflterjesztik a MOK Som t)leti Sz dgvet6s6t.

3. Killddttg/iil4sen beszdmornak a kamara pdnziigti helyzetdrfll.

4' Kapcsolatot tartanak a teriileti kamara elnoksdge is az i)gniteti fetadatoknt ettdt7kamarai iroda kazatt.

s' Gondoskodnak a kaldattgyillds ds az elndksdgi titdsek hatdrozatainah dttdsfoglaldsainak
nyilvdntartds dr 61, valamint vd grehaj tds dr6t.

6. MOK Somogt Megyei Tertjleti Szervezete pt!nzt)g,,i_, gazddlkoddsi



SZMSZ l. sz melldklet
AZ ELNOKSEG UGYRENDJE

MOK SOMOGY MEGYEI TEROTNTT
SZERVEZETE

W.

AZ ELNOKSEG MdKODESE

1' A MOK Somogy Meg,tei Terilleti Szervezetdnek Etndksdge havonta, illetve sziiksdg szerint
illdsezik.

2. Az elndksdgi illds iddpontjdr1l, t
irdsban kell drtes{teni, a megv t.
ilgekfontossdgdra val6 tekintettel, afel b

3. Az elndksdget 14 napon belill 6ssze kell hfvni, ha azt a cdl megielnldsdvel bdrmelyik tagja,
vag/ a FelilgtelS Bizottsdg kdri.

4' Kivdtelesen indokolt esetben telefonon, illetve egtdb r6vid ilton tortdncj 1rtesitds is
lehetsdges.

5' Az elndksdg akkor latdrozatkdpes, ho legaldbb 5 fd jeten yan, s ebbdl az egtik az elndlc,
vagt alelnrik. Az elnt)l<sdg a d1ntdseit egtszerfr nyilt szavazdssal hozza.
Szavazategtenl1sdg esetdn az utolsLnaksiavaz6 e d6nt.

6' Az eln1l<sdgi tildselve joggat meg kell hivni az dtland6 bizottsdgok elnt)keit,
valamint a ter'illeten valameniyi kamarai csoport ds a kamara tagiait
tdmdr{t6 drdekkdpviseleti szervezet t-I detegdltjdt, az,ilgyiteli vezetcit.

7' Az elndlrsdgi illdsre tandcslazdsi joggat meghivhat,d a ttlma szerinti Eseti Bizottsdg
vezetdje, valamint a napirendhez knpcsol| t6 mds szem1ly is.

8' Az elndksig illdsei a tagok szdmdra nyilvdnosak. Zart i)tdst kell elrendelni, ha azt az
eln6l<sdg bdrmelyik tagia keri.

9' Az elndlrsdgi ill{sen elhangzd szemdlyhez katatt vdlemdnyek ds a szavazatok nevesftdse az
illisen rdsztvevdk szdmdra hivatali titokkdnt kezetendhk. A jelenlevfllcre egyebekben a
MOK Somogt Megtei Terilleti Szervezete Adatvddelmi Szabdtyzata irdnyad1.

10. Az elndksdg illdsdr1l ieg,,zdkdnyv kdsztil, amelyhez cs'atolni kell a jelenlev6k n^vsordt -
h;l A n fe I tAnt e tv e a s z av az at i j o g g al r e nde I ke z 6 ke t.

11. A jegtz6kdnyvnek tartalmaznia kell:
- az elnoksdgi ill6s idfipontjdt
- a levezetd elnrik nevrit
- a hatdrozatkdpessdg megdltapitdsdt
- a napirendi pontoknt
- a hozzdsz6ldsok r6vid ldnyegdt, a hozzdsz6l6 megnevezdsdvel
' szavazds esetdn ennek tdnydt, a szavazatok szdmszer[i ardnydt, ellenvdlemdnyre val6

utaldst ds annak megbgalmazhjdt, valamint a ddntdst
A j e gtz 6 kdnyv hangfe lv 6t e lr d I h! s zill.
A jegyz6kr)nyvet az elnok frja ald.



SZMSZ 1. sL mettdktel
AZ ELNOKSEG IJGYRENDJE

MOK SOMOGY MEGYEI TERULETI
SZERVEZETE

12. A jegtz1kdnyv eredeti pdlddnydt mellLkleteivel (meghiv6, irdsbeli el6terjesztds, jelenl1ti
iv) egttitt az lratkezeldsi szabdlyzatnak megfelelden a MoK somog,, 

"Megtei 
Terijleti

Szervezetdnek agyviteli szervezete irattdrozza. Az elndksdg ds a iontdsben drintettek
rdszdre mdsolat, sztilcsdg szerint frdsos kivonat adhat6.
Az elnoksdg dAntdseir1l az drintetteket drteslti.

13' A MOK Somog,' Megtei Tert)leti Szervezete kdpviseletdben a kamara vdlasztott
tisztsdgviselcii az elndl<sdg, illetve az elndk dltal meghatdrozott jogk1rben eljdrhatnak

14. Az elndksdg iildsei nyilvdnosak. Zdrt lilLst kell elrendelni, ha azt az eln1ksdg bdrmely
tagja kdri.

WI.
GAZDALKODA,S

I. A MOK Somogy Megtei Terilleti Szervezete gazddlkoddsddrt, pdnziigl7i, szdmviteli
elszdmoldsddrt az eln6k ds a kijelott titkdr felet.

2. Gazddlkaddsi jogkr)rrel, a tertjleti kiltddttg,,ijtds dltat elfugadott knlts\gvetds alapjdn _ az
eln1lrsdg egltetdrtdsdvel - az eln6k rendelkezik.

3. A gazddlkodds rendjdt az eln6k ds a 2 titkir - a taeh)g1,,eld Bizottsdg egtetdrtdsdvel_
P dnzilgyi Szabdlyzatban hatdrozza me g.

Wil.

iieywrntr yzERVuTZ.ET

A MOK Somogt Megyei Terilleti Szervezete a mdlkt)deisdvel kapcsolatos adminisztrctlv ds
kazigazgatdsi feladatok ellatdsa drdekdben i)gviteli szervezetet mikr;dtet.

Ki admdny o z ds i j o g g1,, akor I ds a :
- kiadmdnyozdsi joga az eln1lcnek van,
- elndlrsdgi felhatalmazds alapjdn - az elndk tdvolldtdben - lfizigazgatdsi t)gtekben az

ilgttviteli vezetdt illeti meg a kiadmdnyozdsi jog.
- Erdemi damdsnek nem mindsiltri rigyekben kiaclmtinyozasi joggal az ilgtviteli vezet7

rendelkezik.

IX

zAn qoEx

SZMSZ

I

2.

o

t
a)A MOK Somoglt Megyei Terilleti Szervezete Eln\ksdgetn

melldkletdt, a TESZ Elncjksdge 2015.01.23-dn megvitaft; ds

titkir elnd

s reszere


