Irányelv javaslat
az SZMSZSZ területi konferenciák összehívására

III. melléklet

A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének Országos Elnöksége 2021. október 8-i ülésén
úgy döntött, hogy 2022. április 23-ra hívja össze Szövetségünk VIII. Országos Közgyűlését
(Módosított időpont: 2022. május 21.).
Az Alapszabályokból kiindulva az Országos Közgyűlés előtt meg kell valósítani a területi
konferenciákat, melyeken az OT ülésén elfogadott kulcs szerint meg kell választani az Országos
Közgyűlés küldötteit, javaslatot kell tenni az OT tagjaira, póttagjaira.
A területi konferencián javaslatot lehet tenni az Alapszabály módosítására, valamint a
Szövetség Országos Közgyűlésén elfogadásra kerülő programra.
Az Országos Tanács a területi konferenciákat 2022. április 15-ig javasolja megtartani,
hogy mód legyen az egyes konferenciákon elhangzott javaslatokat összegezni és a közgyűlés
küldötteinek megvitatásra kiküldeni.
Az alapszervezetek a tagsági üléseken, össziskolai szülői értekezleteken a alábbi kulcs
szerint választják meg a területi konferencia küldötteit:
- teljes felépítésű iskolák és középiskolák 2-2 küldött
- óvodák és kisiskolák 1-1 küldött
- a régió országos tanácsának tagjai, póttagja
Az alapszervezetek az alapszabály értelmében javaslatot tehetnek a területi választmány
tagjaira és póttagjaira (szervezetenként 1-1 személy).
Javaslat a területi konferencia napirendjére
1. Megnyitó
2. Napirend jóváhagyása
3. A tárgyalási, választási és szavazási rend jóváhagyása
4. A bizottságok megválasztása:
- munkaelnökség
- mandátum és szavazatszámláló bizottság
- jelölőbizottság
- javaslóbizottság
5. Tevékenységi beszámoló
6. A számlálóbizottság jelentése
7. A jelölőbizottság jelentése
8. Választások:
- a területi tanács tagjainak megválasztása a jóváhagyott kulcs szerint
- a területi tanács elnökségének megválasztása
- a területi tanács tisztségviselőinek megválasztása: elnök, alelnök – alelnökök (1-3)
- az Országos Közgyűlés küldötteinek megválasztása az Országos Tanács által
jóváhagyott kulcs alapján
- javaslat az Országos Tanács tagjaira, póttagjára az OT által elfogadott kulcs alapján
- javaslat az Országos Tanács Elnökségi tagjára, póttagjára az OT által elfogadott kulcs
alapján
9. Vita, köszöntők
10. Határozat elfogadása
11. Zárszó
Beküldeni a területi konferenciák megtartása után az országos irodáknak a területi
konferenciákon elfogadott határozatot, az Alapszabály módosítással kapcsolatos javaslatokat,
észrevételeket, megjegyzéseket a távlati célkitűzésekhez, feladatokhoz valamint az Országos
Közgyűlés küldötteinek, az Országos Tanácsba jelölt tagoknak és póttagoknak, és az Országos
Elnökségbe jelölt tagnak és póttagnak nevét, címét, e-mail címét, telefonos elérhetőségét.

Galánta, 2022. április 8.

