MEGHÍVÓ
A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
2021. évi rendkívüli országos küldöttgyűlésére
Időpontja:
Időpontja 2021. december 5. vasárnap 10.00 óra
Helyszín: Baden-Powell Villa, 1031 Budapest III. kerület, Nánási út 85-87.
Amely küldött vagy pótküldött esetlegesen nem rendelkezik védettségi igazolvánnyal, az alábbi űrlap kitöltésével jelezheti
részvételi szándékát: https://forms.gle/fFjDB4ry7nQ6GFwH8

Megjelenés: cserkészegyenruhában, érvényes védettségi igazolvány felmutatása mellett
Tervezett időtartam: 4 óra
8.30 óra: szentmise és istentisztelet (Kelemen László római katolikus pap és Buday Barnabás evangélikus lelkész)
9.30 óra: Regisztráció, mandátumvizsgálat
10.30 óra: Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttgyűlés időpontja

Tárgysorozat és napirend
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Országos Elnöki köszöntő, közös ima (5 p)
„Jó munkáért” életmentő cserkészkitüntetés átadása (10 p)
A jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása, mandátumvizsgálók jelentése, napirend
elfogadása (10 p)
Tájékoztató a Magyar Cserkészszövetség aktuális ügyeiről (60 p)
Bizalmi szavazás az Országos Elnökség munkájáról (10 p)
A Magyar Cserkészszövetségek Fórumának új alapszabálya (20 p)
Döntés az MCSSZ 2022-es tagdíjának mértékéről (45 p)
A Magyar Cserkészszövetség Alapszabályának módosítása, illetve jövőbeli módosítások előkészítése (60 p)
Egyebek (15 p)
Országos elnöki lezárás, közös ima (5 p)

Előkészítő anyagok a honlapon:
honlapon: https://drive.google.com/drive/folders/11u_S8UacZQWsqyPCBkTPbL7CjYBXv_8C?usp=sharing

(Az előterjesztések folyamatosan, legkésőbb 2021. november 15-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. november 6.

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 a titkarsag@cserkesz.hu címre.
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/11u_S8UacZQWsqyPCBkTPbL7CjYBXv_8C?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).

