Határozat
a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének
VIII. Országos Közgyűlésén

A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének VIII. Országos Közgyűlése
I. m e g á l l a p í t o t t a, hogy
a közgyűlés a mandátumvizsgáló bizottság jelentése alapján határozatképes a napirend valamennyi
pontjában.

II. e l f o g a d t a:
a közgyűlés módosított napirendjét, valamint tanácskozási, szavazási és választási rendjét
III. m e g v á l a s z t o t t a:
1. a mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottságot,
2. a jelölőbizottságot,
3. a javasló bizottságot
IV. tudomásul vette:
1. az országos tanács által megválasztott bizottságok (jelölő, javasló) által előterjesztett
javaslatokat
2. a területi konferenciák által az Országos Tanácsba, az Országos Elnökségbe és az országos
ellenőrző bizottságba jelölt tagokat, póttagokat
3. hogy az Országos Tanács a Szövetség országos elnökévé választotta: Mézes Rudolfot
4. hogy az Országos Tanács a Szövetség országos alelnökévé választotta: Lázok Attilát
Hamerlich Richárdot
Tankó Albertet
5. hogy az Országos Tanács gazdasági felelősnek választotta:

Sméja Katalint

6. hogy az Országos Ellenőrző Bizottság elnökévé választotta: Forró Erzsébetet
V. jóváhagyta:
1. az elnöki beszámolót
2. a gazdasági beszámolót
3. az ellenőrző bizottság jelentését
4. a Szövetség programját, célkitűzéseit

VI. feladatul adja:
a.) az Országos Tanácsnak, hogy
1. munkáját az elfogadott program, célkitűzések szellemében végezze
2. az Országos Közgyűlésen elhangzott javaslatokat dolgozza fel
b.) az Országos Elnökségnek, hogy
1. a VIII. Országos Közgyűlésen elfogadott dokumentumokat tegye közzé a Szövetség honlapján
2. dolgozza ki a Szövetség működési szabályzatát
3. tegyen lépéseket annak érdekében, hogy partnerszervezetekkel együttműködve készüljenek
nemzeti közösségünkről történelmi, demográfiai, szociológiai és politológiai szempontból
olyan helyzetértékelések, amelyek alapját képezhetik a szövetség későbbi programjának és
cselekvési tervének
4. ülésein rendszeresen értékelje a területi választmányok munkáját
5. hazai és külföldi források segítségével stabilizálja a Szövetség anyagi helyzetét
6. vegyen részt a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala munkájában
7. vegyen részt a Szövetség a Közös Célokért Társulás munkájában

VII. felszólítja
az Országos Tanácsot és az Országos Elnökséget, hogy
1. a jövőben is aktívan foglaljon állást a Szövetség tagságát és a szlovákiai magyarságot érintő
kérdésekben

Galánta, 2022. május 21.

