Határozat
a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége Országos Tanácsának ülésén
A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének Országos Tanácsa
I. jóváhagyja
1. a javasló bizottságot: Lázok Attila, Schwartz Katinka, Marczy Gabriella összetételben,
2. a jegyzőkönyv hitelesítőt: Smeja Katalin, Horváth Judit személyében,
3. az ülés napirendjét,
4. az elmúlt ülésen hozott határozatok teljesítésének értékelését,
5. az elmúlt időszak tevékenységéről szóló értékelést,
6. a 2017 - es év gazdálkodásáról szóló jelentését,
7. a 2018 - as évi költségvetést, s egyben felhatalmazza az elnökséget, hogy az év
folyamán kapott támogatásokat dolgozza be a költségvetésbe és annak függvényében
módosítsa a költségvetést,
II. tudomásul veszi
1. a 2017. dec. 8-10-i munkaértekezlet értékelését és a következő országos és regionális
értekezletek előkészítéséről, megvalósításáról szóló ismertetőt.
2. a tájékoztatót a 2%-os jövedelem adórész igénylésének, visszautalásának a
megvalósításáról és a tagdíjrendezésről
III. feladatul adja az Országos Tanács Elnökségének, hogy
1. az ősz folyamán szervezze meg a területi tanácsülések keretein belül az alapszervezeteink
vezetői részére a szakmai képzéseket és október első vagy második hetének végén
szervezzen újabb országos munkaértekezletet a közép- vagy kelet-szlovákiai régióban,
2. aktívan kapcsolódjon be az oktatásügyünk időszerű kérdéseivel foglalkozó szervezetek
tevékenységébe, szükség esetén biztosítsa az egyes feladatok teljesítését az elnökség
tagjain keresztül az egyes régiókban, alapszervezetekben
3. az országos közgyűlésen jóváhagyott célkitűzések alapján az OT és a területi tanácsok
tagjaival közösen tegyenek meg mindent az egyes feladatok időbeni teljesítése érdekében,
4. készítsen útmutatót az alapszervezetek részére a 2%-os jövedelemadó felhasználására
5. feladatul adja az alapszervezetek vezetőinek, hogy 2018 szeptember végéig juttassák el az
országos irodára a 2%-os jövedelemadó felajánlásával kapcsolatos összesítő táblázatot.
IV. javasolja az OT tagjainak, a területi tanácsok vezetőinek, tagjainak, hogy:
-

tegyenek meg mindent a régiójukban működő alapszervezetek vezetőivel együttműködve
annak érdekében, hogy az oktatásügy terén lévő problémákat a lehető leggyorsabban és
legeredményesebben tudjuk orvosolni,

-

aktívan kapcsolódjanak be az Országos Közgyűlés határozataiban és a Közgyűlésen
jóváhagyott Célkitűzésekben felsorolt feladtok teljesítésébe,

-

a Magyar Szülők Szövetségével Marosvásárhelyen aláírt Együttműködési Megállapodás
teljesítése érdekében 2018. június 10-ig tudassák országos irodáinkkal, hogy régiójukból
mely településeknek vannak megkötött erdélyi testvér-települési szerződései és a
lehetőségekből kiindulva próbálják elérni, hogy az együttműködési szerződések
foglalkozzanak az oktatásügy időszerű kérdéseivel, feladataival.
Rimaszombat, 2018. április 27.

