MEGHÍVÓ

A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
2021. évi országos küldöttgyűlésére
Időpontja:
Időpontja 2021. május 15. szombat 9.00 óra
Helyszín: on-line ülés
Zoom szolgáltatáson keresztül [ https://zoom.us/j/92354464693?pwd=aXI5WWJsRXpZa1c2OVZCQ0dFVUVKZz09 ]
A visszajelzések alapján, amennyiben 100 feletti résztvevőre számíthatunk, az ülés a Google Meet szolgáltatás igénybevételével
kerül megtartásra [ https://meet.google.com/fmb-vpaw-xtn ]

Megjelenés: cserkészegyenruhában
Tervezett időtartam: 7 óra (közben 30 perc ebédszünet)
08.30 óra: Regisztráció, mandátumvizsgálat
09.30 óra: Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttgyűlés időpontja

Tárgysorozat és napirend
1. Országos Elnöki köszöntő, közös ima (5 p)
2. A jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása, mandátumvizsgálók jelentése, napirend
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

elfogadása (10 p)
Az Országos Elnökség 2020. évi munkájáról szóló beszámolója (30 p)
A 2020. évi közhasznúsági jelentés és mellékletei (pénzügyi, számviteli beszámoló) elfogadása (15 p)
Beszámoló a Felügyelő Bizottság 2020. évi munkájáról (15 p)
Beszámoló az Etikai Bizottságok 2020. évi munkájáról (15 p)
Beszámoló a Jogi Bizottság 2020. évi munkájáról (15 p)
Az Országos Tanács elnökének tájékoztatója az Országos Tanács munkájáról (15 p)
A Magyar Cserkészszövetség szövetségi igazgatójának tájékoztatója az országos iroda munkájáról (15 p)
Tájékoztató a Szövetség által részben vagy egészben tulajdonolt gazdasági társaságok eredménykimutatásairól (15 p)
Tájékoztató a Magyar Cserkészszövetség lelki közösségeinek 2020. évi munkájáról (15 p)
Tájékoztató az MCSSZ aktuális ügyeinek helyzetéről (45 p)
A Magyar Cserkészszövetség 2021. évi költségvetési tervének elfogadása (30 p)
A Magyar Cserkészszövetség Alapszabályának módosítása (60 p)
A Magyar Cserkészszövetségek Fórumának Alapszabálya (20 p)
A tagdíjrendszer felülvizsgálata, a tagdíj mértékének megállapítása (30 p)
Javaslatok, indítványok (15 p)
Országos elnöki lezárás, közös ima (5 p)

Előkészítő anyagok a honlapon:
honlapon: https://drive.google.com/drive/folders/1I50CK8mkSnA_3tCHGzTv-j6mr36Tid72?usp=sharing

(Az előterjesztések folyamatosan, legkésőbb 2021. április 25-ig kerülnek a fenti címen hivatkozott oldalra.)
Amennyiben a küldöttgyűlés az eredetileg összehívott időpontban nem bizonyul határozatképesnek, a megismételt
küldöttgyűlés azonos napirenddel, a szavazati joggal rendelkező jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes,
ebben az esetben a küldöttgyűlés csak az eredetileg meghirdetett napirendi témákban hozhat érvényes döntést.
Budapest, 2021. április 15.
Jó munkát!

Bedekovics Péter cst. 43.)
az MCSSZ országos elnöke

Kéréseink:
Az előkészítő anyagok a https://www.cserkesz.hu/vezetoknek/testuletek/hivataloshttps://www.cserkesz.hu/vezetoknek/testuletek/hivatalos-dokumentumok oldalon
elérhetőek. A helyszínen már nem kerülnek felolvasásra, ezért kérjük a résztvevőket, hogy még a küldöttgyűlés előtt
megfelelően tájékozódjanak, továbbá a küldöttgyűlés gördülékenysége érdekében, kérdéseiket küldjék meg levélben vagy
elektronikusan.
Rövid tájékoztató az Országos Küldöttgyűlés működéséről a veszélyhelyzet fennállása alatt
(a hatályos Alapszabály és a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó
eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján)
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

A 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a Magyar Cserkészszövetség országos ügyvezető
elnöke mint a munkáltatói jogkört gyakorló, önállóan eljáró vezető tisztségviselője állapítja meg az elektronikus
hírközlő eszközök használatának igénybevételével tartott ülés szabályait.
Az ülés összehívására, a napirend kiegészítésére, az indítványozásra és az ülés levezetésére vonatkozó
kérdésekben az Alapszabály vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadók az itt felsorolt eltérések
figyelembevételével.
Az Országos Küldöttgyűlés ülése a küldöttek, pótküldöttek, tanácskozási jogú tagok és vendégek elektronikus
hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével tartható meg. A részvételre a Google Meet internet alapú
szolgáltatásán keresztül van lehetőség. Az ülés eléréséhez szükséges internetes hivatkozást az ülés
meghívójában kell közzétenni.
A szavazati joggal résztvevő tagoknak szükséges biztosítania a kép- és hangátvitelre alkalmas, működőképes
technikai eszközt/eszközöket.
A mandátumvizsgálatról az országos elnök és országos ügyvezető elnök gondoskodik az ülést megelőzően
felkért és megbízott mandátumvizsgáló személyek útján, akik az ülést megelőző regisztrációtól kezdődően az
ülés teljes tartama alatt jelen vannak. A mandátumvizsgálók személyéről az Országos Küldöttgyűlés tagjai az
ülés megkezdése előtt tájékoztatást kapnak.
Szükség esetén a szavazati joggal rendelkező tag személyazonosításra alkalmas, arcképes igazolványa
bemutatásával igazolja magát a mandátumvizsgálók részére.
A szavazások a védett demokracia.cserkesz.hu felületen elérhető on-line szavazórendszeren keresztül kerülnek
lebonyolításra (VIRUL – https://demokracia.cserkesz.hu/). Bejelentkezni az ECSET-en keresztül lehet.
A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülés megtartásának körülményeit is. Jelenléti ívet nem kell készíteni, azonban
a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő tagok adatait. A
jegyzőkönyvet az ülést levezető vezető tisztségviselő írja alá.
Horváth Domokos csst. (121.)
országos ügyvezető elnök sk.

Küldöttgyűlésen tárgyalt anyagokhoz való hozzáférés:
A tagok számára a Küldöttgyűlésre szánt, legkésőbb két héttel az ülés előtt érkezett indítványokat, tájékoztató anyagokat
az MCSSZ Titkársága köteles elérhetővé tenni a tagság számára. Az anyagok terjedelmük miatt és a tetemes postai
költség miatt a https://drive.google.com/drive/folders/1I50CK8mkSnA_3tCHGzTv-j6mr36Tid72?usp=sharing honlapon
lesznek elérhetőek. Akinek azonban a tagság közül gondot okoz az anyagok beszerzése, levélpostai úton jelezheti azok
igénylését az MCSSZ Titkársága számára (címe: Budapest, 1025 Tömörkény u. 3/a).
Kik szavazhatnak az országos küldöttgyűlésen:
A küldöttgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek a kerületek küldöttei (vagy helyettesítésük esetén a pótküldöttek).
A küldöttgyűlés onon-line kerül megrendezésre, az alábbi címen tudsz bekapcsolódni:
bekapcsolódni:
Zoom szolgáltatáson keresztül [ https://zoom.us/j/92354464693?pwd=aXI5WWJsRXpZa1c2OVZCQ0dFVUVKZz09 ]
A visszajelzések alapján, amennyiben 100 feletti résztvevőre számíthatunk, az ülés a Google Meet szolgáltatás igénybevételével
kerül megtartásra [ https://meet.google.com/fmb-vpaw-xtn ]

