MEGHÍVÓ
Az Országos Tanács ülésére
Kedves Cserkésztestvérem!
A Magyar Cserkészszövetség Alapszabályának 41. § (6) bekezdése, valamint a 520/2020
Kormányrendelet alapján meghívlak az Országos Tanács ülésére. Kérlek,
cserkészegyenruhában vegyél részt az alkalmon!
Az ülés helyszíne: A járványügyi intézkedések miatt online tér – google meet szolgáltatás
Az ülés kezdete: 2021. május 08. (szombat) 9 óra 00 perc
Tervezett napirend:
1. Országos Tanács elnök választás (30 perc)
2. Tájékoztató az új VKSZ-ről (15 perc)
3. A 2020. évi közhasznúsági jelentés és mellékletei (15 perc)
4. 2021. évi költségvetés (30 perc)
5. OE beszámoló (30 perc)
6. FB beszámoló (15 perc)
7. JB beszámoló (15 perc)
8. EB beszámoló (15 perc)
9. Alapszabály módosítások (60 perc)
10. Tagdíjrendszer felülvizsgálata (30 perc)
11. MCSSZF Alapszabály (30 perc)
12. Őszi ülések időpontjai (10 perc)
13. Egyebek (20 perc)
(Tervezett időtartam: 6 óra [30 perc ebédszünet])
Előkészítő anyagok: OT csapatmeghajtó
Amennyiben bármely okból nem tudsz részt venni az ülésen, kérlek, feltétlenül értesítsd a
póttagokat, hogy helyettesítésed megoldott legyen.

Kelt,
Budapest, 2021. 04. 23.

Jó munkát!
Székely Csaba cst. (304.)
elnök helyett
Kriszbacher Gergő cst. (217.) sk.
alelnök
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Határidők
Indítványozás
Az Alapszabály 64. § (1) bekezdése alapján indítvány írott formában lehet tenni az ülés
előtti 4. napig. (Határidő: 2021. május 4.)
Az Alapszabály 64. § (3) bekezdése alapján indítvány az ülés kezdetén is fel lehet venni az
érvényesen leadott szavazatok harmadának támogatásával.
Jelölés
Választás során jelölni az SzMSz 38. § (3) bekezdése alapján az indítványozási határidőig
lehet a jelölt önéletrajzának, választási programjának és tisztség elfogadásra vonatkozó
nyilatkozatának elküldésével. (Határidő: 2021. május 4.)
Az SZMSZ 38. § (6) bekezdése alapján jelöltet az ülés kezdeten is fel lehet venni a napirend
tárgyalásakor, a jelen lévők egyharmadának igen szavazatával, amennyiben az így felveendő
jelölt megfelel a megbízatás feltételeinek, és az ülés résztvevői az ülésen vagy már előtte
megismerték életrajzát és választási programját.
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