Országos Küldöttgyűlés

JEGYZŐKÖNYV

A rendkívüli Országos Küldöttgyűlés időpontja: 2021. június 16. (szerda), 20.00 óra
Helyszín: on-line ülés (Zoom alkalmazás)

Az ülésről hang és képfelvétel készült, a résztevevők hozzájárulásával. A jegyzőkönyvben ezért az
egyes témák röviden kerülnek ismertetésre, elsősorban a szavazásra bocsátott határozati
javaslatokat, valamint a szavazások eredményit hivatott rögzíteni.

1. Országos elnöki köszöntő, közös ima
Bedekovics Péter cst. (43.) országos elnök köszönti a megjelenteket, majd közös ima után
megnyitja az ülést. Elmondja, hogy mennyi munkát végeznek önkénteseink a háttérben, pl.
tipikusan ilyen a Felügyelőbizottság működése is. Kéri, hogy imádkozzon mindenki azokért, akik
ilyen feladatot vállalnak.

2. Jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása,
mandátumvizsgálók jelentése, napirend elfogadása
Bedekovics Péter cst. (43.) az ülés megnyitása után Horváth Domokos országos ügyvezető
elnök (121.) cserkészsegédtisztet kéri fel az ülés levezetésére.
Horváth Domokos csst. (121.) a mandátumvizsgálat után javaslatot tesz jegyzőkönyvvezetőre
Kollár Tamás csst. (1020.), hitelesítőkre Krenner Márk csst. (1020.) és Tihanyi Dóra csst. (1909.)
személyében.
A szavazás előtt mandátumvizsgálatot kér. A 70 fős testületből 61 szavazásra jogosult tag van
jelen. Ennek alapján az ülés határozatképes.
Az egyes javalatokról a minden tag által elért is ismert VIRUL (elektronikus szavazást segítő
rendszer, https://demokracia.cserkesz.hu/) alkalmazáson keresztül szavaznak a tagok.
OKGY 2021.06.16./1. Az Országos Küldöttgyűlés úgy határoz, hogy Kollár Tamás
(1020.) cserkészsegédtisztet kéri fel a jegyzőkönyv vezetésére.
(61 igen/0 nem/0 tartózkodás)
Mandátumszám: 61
OKGY 2021.06.16./2. Az Országos Küldöttgyűlés úgy határoz, hogy Tihanyi Dóra (1909.)
és Krenner Márk (1020.) cserkészsegédtiszteket választja meg jegyzőkönyvhitelesítőknek.
(61 igen/0 nem/0 tartózkodás)
Mandátumszám: 61
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Horváth Domokos csst. (121.) A napirendi pontok elfogadása következik. Van-e valakinek
javaslata ezzel kapcsolatban?
Mivel ilyen nem volt, szavazásra bocsátja a napirendi pontok elfogadásának kérdését.
OKGY 2021.06.16./3. Az Országos Küldöttgyűlés az alábbi napirendet fogadja el:

1. Országos Elnöki köszöntő, közös ima (5 p)
2. A jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása,
mandátumvizsgálók jelentése, napirend elfogadása (5 p)
3. A Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása (30 p)
4. Egyebek (15 p)
5. Országos elnöki lezárás, közös ima (5 p)
(61 igen / 0 nem / 0 tartózkodás)
Mandátumszám: 61

3. A Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása
Horváth Domokos csst. (121.) ismerteti a jelenlévőkkel, hogy négy személyre érkezett jelölés
a kerületektől. Az előkészítő anyagok között olvashatta mindenki a bemutatkozásukat,
önéletrajzukat. Pár szóban bemutatja a jelölteket. Abban az esetben, ha Ecseri Miklós most
megválasztásra kerül, benyújtja lemondását az Etikai Bizottságban betöltött mandátumára
vonatkozóan.
Megkérdezi, hogy szeretne-e bárki még más személyt jelölni. Nem érkezett javaslat.

Ennek megfelelően szavazásra bocsátja az alábbi javaslatot:

OKGY 2021.06.16./4. Az Országos Küldöttgyűlés dr. Rudi Alexandra (46)
cserkészsegédtisztet, Ecseri Miklós (442) cserkésztisztet, Győry János (196)
cserkészsegédtisztet és Surján László (442) cserkésztisztet a Felügyelő Bizottság
tagjainak jelöli.
(61 igen / 0 nem / 0 tartózkodás)
Mandátumszám: 61
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OKGY 2021.06.16./5. Az Országos Küldöttgyűlés dr.
cserkészsegédtisztet a Felügyelő Bizottság tagjának választja.

Rudi

Alexandra

(46)

(59 igen / 0 nem / 2 tartózkodás)
Mandátumszám: 61
OKGY 2021.06.16./6. Az Országos Küldöttgyűlés Ecseri Miklós (442) cserkésztisztet a
Felügyelő Bizottság tagjának választja.
(60 igen / 0 nem / 1 tartózkodás)
Mandátumszám: 61
OKGY
2021.06.16./7.
Az
Országos
Küldöttgyűlés
cserkészsegédtisztet a Felügyelő Bizottság tagjának választja.

Győry

János

(196)

(60 igen / 0 nem / 1 tartózkodás)
Mandátumszám: 61
OKGY 2021.06.16./8. Az Országos Küldöttgyűlés Surján László (442) cserkésztisztet a
Felügyelő Bizottság tagjának választja.
(61 igen / 0 nem / 0 tartózkodás)
Mandátumszám: 61
Horváth Domokos csst. (121.) kihirdeti az eredményt, ismételten megköszöni a korábbi FB
munkáját, és sok sikerült kíván az imént megválasztott személyeknek.
Hivatalosan is értesíteni fogja a korábbi FB tagjait.

4. Egyebek
Horváth Domokos csst. (121.) két rövid témakört említ. Egyik, hogy egy tájékoztató
készülőben van, mely ügyrendi kérdéseket tartalmaz a pandémia kapcsán az ülések
összehívásáról, levezetéséről.
A másik, hogy ez EFOP projektekhez kapcsolódóan levélpostai küldeményként kap minden tag
egy tájékoztatót a projekt eredményeiről. Kéri, hogy erről tájékoztassa mindenki kerületének
tagságát.
Egyéb kérdés, megjegyzés nem volt.
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5. Országos elnöki lezárás, közös ima
Bedekovics Péter cst. (43.) megköszöni mindenki részvételét, munkáját, közreműködését
abban, hogy legyen működő felügyelőbizottsága a Szövetségnek, majd közös imával és áldással
lezárja az ülést.

k.m.f.

Horváth Domokos csst. (121.)

Kollár Tamás csst. (1020.)

levezető elnök

jegyzőkönyvvezető

Tihanyi Dóra csst. (1909.)

Krenner Márk csst. (412.)

jegyzőkönyv-hitelesítő

jegyzőkönyv-hitelesítő
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