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Meghívó

2020. évi kerületi küldöttgyűlésre
Kedves Küldöttek!
Szeretettel hívlak kerületünk küldöttgyűlésére, melynek részleteit alább olvashatjátok.
Időpont: 2020. február 23. vasárnap 15.00-18.00 óra között

Helyszín: Cserkész gödör (1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 38.)
Az időtartás érdekében a mandátumvizsgálat 14:45-kor kezdődik, kérlek így érkezzetek, és
egyenruhában gyertek!
Napirend tervezet:
1. Köszöntő, közös ima

2. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása,
szavazatszámlálók megválasztása, mandátumvizsgálók jelentése, napirend
elfogadása

3. A kerületi elnökség beszámolója a 2019. évi tevékenységéről és pénzügyeiről
4. A kerület 2020. évi költségvetési tervének elfogadása

5. Az országos tanács tagjainak és póttagjainak beszámolója és ennek elfogadása
6. Kerületi tisztségviselők megválasztása (kerületi küldöttek; országos tanácstag)
7. Segédtiszti vezetőképzés – vendég: Arany János csst.
8. Az Országos Elnökség és a Projektiroda beszámolója

9. Kerületi tisztségviselők megválasztása (kerületi pótküldöttek, OT póttagok)
10. Csapatmentori beszámoló

11. KNT – tájékoztató, beszélgetés
12. Javaslatok, indítványok
13. Lezárás, ima

Az ASZ és az SZMSZ értelmében:
-

a küldöttgyűlés szavazati jogú tagjai a cserkészcsapatok küldöttei;

-

a szavazati joghoz szükséges, hogy a küldöttek a mandátumvizsgáló bizottság

-

a küldöttgyűlés nyilvános, azon tanácskozási joggal bárki részt vehet;
előtt cserkész tagkártyájukkal, ennek hiányában személyi igazolványukkal vagy

útlevelükkel igazolják magukat, illetve az eredeti elfogadó nyilatkozatot magukkal
hozzák, vagy előre elküldjék a Kerületi Elnökségnek.
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Amennyiben a küldöttgyűlés a meghirdetett időpontban határozatképtelen, a

megismételt küldöttgyűlést változatlan napirenddel, 2020. február 23-án 15:30-kor,
ugyanazon a helyszínen tartjuk meg. A megismételt küldöttgyűlés a megjelentek
számától függetlenül határozatképes.
Aki szeretné új ponttal kiegészíteni a napirendet, az legkésőbb az ülés előtt két héttel
(vagyis 2020. február 9. vasárnapig) írjon erről nekünk. Az így kiegészített napirendet egy
héten belül kiküldjük.

xker@cserkesz.hu címre.

Bármi egyéb javaslatot, kérdést, meglátást várunk az

Rövid áttekintés a teendőkről, címszavakban:
1. Csapatvezetőségi gyűlés megtartása (részletek)
2. Csapatküldöttek megválasztása az ASZ 28. § (1); (2) alapján
3. Az erről készült jegyzőkönyv (mely tartalmazza a küldöttek listáját) elküldése a
KKGY-t megelőző estig (február 22.) az xker@cserkesz.hu címre

4. A jegyzőkönyvet hozzátok is magatokkal a küldöttgyűlésre
5. Jelölések elküldése (név, elérhetőség) az alábbi űrlap kitöltésével (OKGY
küldötteknek és OT tagoknak)

Éves jelentés leadása az ECSET-ben. Hivatalos határideje: január 31.

Budapest, 2020. január 22.

Jó munkát!

Mellen Krisztina csst. (133.)
kerületi elnök

